
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
NARRATIVA DE  MORADORES ATUANTES COMO LIDERANÇAS E 

CONSELHEIROS DE SAÚDE DO BAIRRO DE SANTA CRUZ: PERSPECTIVAS  

ACERCA DA EXPANSÃO DAS CLÍNICAS DA FAMÍLIA 

 

 

 

 

 
ANA RITA FREIRE DA SILVA 

 
 

 
 

 

Orientadora: Profa. Drª Kátia Maria Braga Edmundo 
 

 

Rio de Janeiro 

2019



UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

 

 

 

 

NARRATIVA DE MORADORES ATUANTES COMO LIDERANÇAS E  

CONSELHEIROS DE SAÚDE DO BAIRRO DE SANTA CRUZ: PERSPECTIVAS 

ACERCA DA EXPANSÃO DAS CLÍNICAS DA FAMÍLIA 

 

 

ANA RITA FREIRE DA SILVA 
 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Estácio de 
Sá como requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Saúde da Família 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Drª Kátia Maria Braga Edmundo 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  S586n    Silva, Ana Rita Freire da  
                     Narrativa de moradores atuantes como lideranças e  
                 conselheiros de saúde do bairro de Santa Cruz: perspectivas  
                 acerca da expansão das clínicas da família. / Ana Rita Freire  
                 da Silva. – Rio de Janeiro, 2019.               
                        73 f.  
 
                        Dissertação (Mestrado em Saúde da Família) –  
                 Universidade Estácio de Sá, 2019. 
                     
                        1. Atenção primária a saúde. 2. Narrativas pessoais.              
                  3. Estratégia Saúde da Família. 4. Participação social.                
                  I. Título. 
 
                                                                                             CDD 616 
  



 



 

 
MEUS AGRADECIMENTOS: 

 

 
 
 
A Deus, pelo caminho percorrido, com inúmeros desafios, mas com ajuda, força, coragem e 
persistência.  
 
Ao meu esposo Ailton Messias Moreira da Silva, que me ajudou financeiramente e nas 
pesquisas, durante essa trajetória. 
 
Aos meus filhos, Marden Messias e Maylla Freire, que entenderam as minhas ausências às 
sextas e sábados, por trabalho ou estudo. Que todo o meu esforço seja para eles um exemplo 
de conquista.  
 
Aos colegas do curso de Mestrado, em especial as minhas amigas Patrícia Carvalho e Daniele 
Vitor.  
 
Aos  entrevistados que foram fundamentais  no desenvolvimento e conclusão  da pesquisa.  
 
 À minha orientadora, Kátia Maria Braga Edmundo, que me fez acreditar ser capaz, tendo 
sempre uma palavra de sabedoria ao longo do curso.  
 
Aos meus colegas de trabalho que sempre me ouviram e me incentivaram nessa trajetória, em 
especial a Caroline Dias Ferreira. 
 
À secretária do Mestrado, Ana Paula Moura Nunes, pela atenção e pelo apoio dados durante 
todo o curso. 
 
Aos Coordenadores e Professores do Mestrado, pois  juntos, construímos uma etapa em nossa 
vida por meio das trocas e de aprimoramento de conhecimentos. 
 
  



RESUMO 

 

Introdução: Em 2009, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro lançou o Programa Saúde 
Presente,  que contou com a implantação de Unidades Básicas no modelo Clínicas da Família 
e teve origem na zona oeste do Rio de Janeiro. Muitos estudos registram e evidenciam este 
processo de expansão a partir da ótica da gestão pública visto tratar-se de uma meta 
governamental para a cidade. Avanços, limites e perspectivas são identificados no processo 
histórico vivenciado por diferentes atores sociais que construíram esta história. Esta 
dissertação deslocou o foco de atenção para a perspectiva dos usuários, por meio de seus 
representantes nos conselhos de saúde e demais espaços de liderança comunitária. Objetivo:  
Investigar o processo de Expansão das Clínicas da Família no bairro de Santa Cruz no Rio de 
Janeiro, a partir das narrativas de seus moradores, enfatizando aqueles que atuam diretamente 
como lideranças locais e/ou conselheiros de saúde da área, compreendendo os avanços, 
desafios e expectativas dessa população com modelo assistencial proposto pelas Clínicas da 
Família. Método: Estudo de abordagem qualitativa em que a perspectiva da população foi 
obtida por meio de entrevistas orientadas por roteiros semiestrutrurados a interlocutores-
chaves, e entrevistados diretos presentes nos territórios no bairro de Santa Cruz/Rio de 
Janeiro. Ao todo foram 11 entrevistados. Resultados: Os resultados estão apresentados e 
discutidos por meio de dez (10) categorias: O acesso à saúde antes das Clínicas da Família, 
Reinvidicação para implantação,O processo de implantação, Aceitação após implantação, 
Relação dos profissionais das CF e dos ACS com a comunidade, Participação da comunidade 
junto a equipe local, A qualidade do serviço prestado, Diferença do modelo anterior e modelo 
atual, Expectativas e Sugestões para melhoria. As narrativas demonstram que a mudança do 
modelo de atenção básica tradicional para um outro centrado na Estratégia Saúde da Família, 
foi uma grande conquista para o bairro, embora persistam algumas dificuldades inerentes a 
operacionalização do modelo, a configuração sociopolítica de lotação e formação dos recursos 
humanos no setor saúde e demais aspectos inerentes as mudanças realizadas na gestão pública 
em face aos processos eleitorais.Os entrevistados reafirmam, a importância de uma atenção a 
saúde mais próxima e em diálogo com demandas e necessidades da comunidade e as 
conquistas do bairro no que tange a vivência de um serviço preconizado pelos princípios da 
Saúde da Familia. Considerações Finais: As narrativas de moradores sobre o processo de 
expansão das CF reforçam a importância da participação social e a intermediação entre os 
interesses da gestão pública, a visão da comunidade e as práticas observadas por serviços e 
profissionais de saúde no que tange a Estratégia Saúde da Família. Acompanhar os 
conhecimentos construídos na interrelação com lideranças e conselheiros mostra-se um 
caminho efetivo para o desenho de uma intervenção em saúde da família que garanta o 
cumprimento dos atributos da atenção primária a saúde mediados pela participação cidadã. 

 

Palavras-Chave: Atenção Primária a Saúde; Narrativa Pessoais; Estratégia Saúde da Família; 

Participação Social. 



ABSTRACT 
 
 
Introduction: This study review evidence among the launch of Programa Saúde Presente 
(Health Presence Program), in 2009, the City of Rio de Janeiro implemented Basic Units in 
the Family Clinic model which was first introduced in the western zone of Rio de Janeiro. 
Numerous studies have reported and proved this process of extension from the perspective of 
public management considering it is a governmental goal for the city. Growth, boundaries and 
perspectives are identified in the historical process endured by different social actors who 
shaped this story. This dissertation focused attention on the users' perspective, through its 
agents in health councils and additional spaces of community leadership. Objective: From the 
narratives of its residents, emphasising those who act directly as local leaders and/or health 
counsellors in the area, this study aims to evaluate the Expansion of Family Clinics in the 
neighbourhood of Santa Cruz in Rio de Janeiro. Including advances, challenges and 
expectations of this population with a care model suggested by the Family Clinics. Method: A 
qualitative approach in which the perspective of the population was obtained through 
interviews guided by semistructured scripts to key interlocutors, and direct interviewees in the 
territories of Santa Cruz. There was a total of eleven (11) interviewees. Results: The results 
are shown and discussed through ten (10) categories: Access to health before Family Clinics, 
Reinvestment for implementation, The implementation process, Acceptance after 
implementation, Relation of CF and ACS professionals to the community, Community 
assistance with local teams, Quality of service provided, Differences from previous and 
current model, Expectations and Suggestions for improvement. The narratives show that the 
change from the traditional primary health care model to additional focus on the Family 
Health Strategy was a great achievement for the area. Although there are still some 
constitutional difficulties in the performance of the model, the socio-political configuration of 
scope and preparation of human resources in the health sector and other aspects essential to 
changes in public management in the face of constituent processes. Respondents reaffirm the 
importance of intimate health care and discussion within distinct community demands, needs 
and neighbourhood achievements in the narratives of locals about the process of expansion of 
the FC. It reinforces the importance of social cooperation among the interests of public 
management, the perception of the community and the practices observed by services and 
professional of the Family Health Strategy. Monitoring the knowledge built in the relationship 
with leaders and counsellors shows an effective way to design a family health intervention 
that guarantees the fulfilment of the attributes of primary health care mediated by citizen 
support. 
 
Keywords: Primary Care; Health; Personal Narrative; Family Health Strategy; Social 

Participation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A presente dissertação buscou investigar o processo de Expansão das Clínicas da 

Família no bairro de Santa Cruz, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a partir das 

narrativas de seus moradores, enfatizando a visão daqueles que atuam diretamente como 

lideranças locais e/ou conselheiros de saúde da área, compreendendo quais foram e quais são, 

atualmente, os avanços, desafios e expectativas dessa população com o modelo assistencial 

proposto pelas Clínicas da Família. A perspectiva da população foi obtida por meio de 

interlocutores-chaves para referência e locais, participantes diretos do processo de articulação 

política durante a expansão das clínicas da família no Bairro de Santa Cruz. 

Este estudo partiu da constatação de que em 2009, a Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, lançou o Programa Saúde Presente, com base na reestruturação da atenção primária 

em saúde e, assim, marcava o início de uma nova fase para assistência em saúde no 

município, sob a justificativa de que era necessário dar agilidade e flexibilidade a uma gestão 

considerada morosa e pouco eficiente para tal, foi regulamentada a Lei Municipal nº 5.026, de 

19 de maio de 2009, que apontava para um novo modelo de gestão compartilhada, por meio 

das 34 Organizações Sociais (OS). O Poder Executivo poderá qualificar como Organizações 

Sociais as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 

dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde e ao esporte, atendidos aos requisitos 

previstos nesta Lei. (RIO DE JANEIRO, 2009a). 

O Programa Saúde Presente pode ser considerado uma experiência inovadora de 

modelagem de redes de saúde, segundo pressupostos das políticas específicas do setor, e um 

novo modelo de trabalho alinhado com projetos políticos elaborados pelas esferas federal e 

estadual, conforme detalhamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).O 

objetivo do programa foi promover a articulação entre os serviços de saúde do Rio de Janeiro 

nas 10 (dez) Áreas de Planejamento (AP), e a perspectiva da população, viabilizando o 

comando único da gestão municipal e o estreitamento dos vínculos, com um desenho de rede 

projetado regionalmente, buscando superar a fragmentação dos cuidados em saúde (RIO DE 

JANEIRO,2009b). 

As Áreas de Planejamento (AP) a partir das suas coordenações, se configuram como 

uma unidade intermediária e mediadora entre o nível central e as unidades prestadoras de 

serviços do SUS em seu território e, em algumas circunstâncias, destas com a população 
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usuária dos serviços, ou com as lideranças e conselheiros de saúde da área, o Rio de Janeiro 

possui  10 Áreas  de Planejamento, distribuída nas diferentes regiões do município. 

(ABRAHÃO, 2015). 

O projeto Saúde Presente na AP 5.3, teve como premissa a cobertura de 100% da 

população com Estratégia Saúde da Família, e reorganizou a atenção à saúde da área, 

permitindo que cada família tivesse uma equipe de saúde de referência. Contando com um 

sistema integrado e personalizado de assistência no qual cada pessoa teria um médico que a 

acompanharia e, quando necessário, faria seu encaminhamento para outras especialidades, 

unidades ou para realização de exames. Essa rede contava ainda, com agentes de Vigilância 

em Saúde e agentes de Defesa Civil atuando junto às equipes de Saúde da Família.  A partir 

do Projeto Saúde Presente, a CAP 5.3 iniciou a construção do Território Integrado de Atenção 

à Saúde TEIAS,  que consiste  em uma estratégia de transformação do sistema de saúde 

fragmentados e de baixa  capacidade de gestão, em redes regionalizadas mais fortes, em 

termos de gerenciamento, somando esforços  para um atendimento ágil e de qualidade à 

população (RIO DE JANEIRO,2009, p. 11).   

  

Para a  SMSDC-RJ, a modelagem de TEIAS inclui, a priori, a conformação de um           

território, que deve ter entre 100 mil e até 400 mil habitantes, a detecção dos 

principais problemas de saúde e, então, a criação de um plano de investimento 

tripartite que irá disponibilizar para iniciar a ação assistencial (RIO DE JANEIRO, 

2009, p. 11).  

 

É relevante mencionar que na evolução da Atenção Primária, a AP 5.3, até 2009, 

possuía apenas 33% de cobertura de Saúde da Família, com 35 equipes e 15 unidades de 

Atenção Primária. Em 2017 e 2018 conta com 98% de cobertura com 124 equipes de Saúde 

da Família, 55 equipes de saúde bucal, 1 equipe de Consultório na Rua e 11 equipes de NASF 

(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), distribuídas em 25 unidades de saúde, e 394.462 

pessoas cadastradas. Em  Santa Cruz, 16 Clínicas da Família, com o total de 75 equipes 

distribuídas entre as mesmas. A evolução da Atenção Primária contou com a melhoria da 

infraestrutura das unidades, e a equidade do acesso aos serviços mais próximos da população 

é certamente um dos principais benefícios proporcionados por essa evolução. 

(ABRAHÃO,2015). 

No bairro de Santa Cruz a expansão pode ser melhor conhecida através da linha do 

tempo, apresentada, na Figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Linha do Tempo da Expansão Saúde da Família na AP 5.3 

A busca por terrenos públicos no território para possível construção das Clínicas da 

Família mobilizou não só os profissionais da Coordenadoria, como também o Conselho 

Distrital e as Associações de moradores das comunidades, dado que essa busca  tinha como 

objetivo diminuir o vazio sanitário existente em nossa região. A construção de novas unidades 

de saúde  de atenção primária e a ampliação do número de equipes nas unidades existentes, 

possibilitou a consolidação da Reforma da Atenção Primária na área.(ABRAHÃO, 2015). 

Nos interessou conhecer como os atores locais presentes nos espaços de articulação com a 

gestão pública perceberam e atuaram frente ao processo de expansão preconizado pela gestão 

municipal. E é esta perspectiva da história da expansão que nos interessou especialmente. 

Para a  construção dessa  narrativa, esta pesquisa debruçou-se sobre participantes desse 

processo histórico que está aqui apresentado no capítulo de resultados. Através de 

interlocutores chaves, que atuaram na região e mais próximos a prática cotidiana da autora 

nos foi possível chegar a 08 diferentes entrevistados,  pessoas de referências dos territórios em 

que 08 das 16 Clínicas da Família do bairro estão implantadas. 

Meu interesse pelo tema surgiu de minha trajetória profissional no  bairro. Sou 

enfermeira, e trabalho no Centro Municipal de Saúde Lincoln de Freitas Filho (CMS) – que 

atendia como unidade básica de saúde, e com a expansão das Clínicas da Família passou a 

atender como uma Policlínica, realizando serviços de atendimentos secundários. 
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Vivenciar estas mudanças no cenário de acesso à saúde do bairro, foi a motivação para 

pesquisar a Expansão das Clínicas da Família, em Santa Cruz, para conhecer e analisar qual a 

visão (nível de participação e engajamento) dos moradores atuantes como lideranças e 

conselheiros de saúde frente ao novo modelo de assistência e reorganização dos serviços de 

saúde presentes no bairro.  

Os estudos existentes sobre o processo focalizam a expansão na perspectiva da gestão 

e organização dos serviços. Sendo assim, trazer as narrativas dos moradores, por meio da sua 

inserção política, possibilitou o registro e discussão sobre o processo histórico de expansão da 

Saúde da Família na região e na cidade na perspectiva dos ativistas, moradores das 

comunidades diretamente atendidas, o que consideramos muito importante no âmbito de um 

mestrado profissional em Saúde da Família: garantir a visão comunitária sobre os processos 

históricos no âmbito da ESF. 

Os capítulos a seguir apresentam uma breve revisão de literatura sobre o tema, a 

metodologia adotada e seu percurso no campo, os resultados por meio das narrativas dos 

entrevistados e discute elementos essenciais derivados da visão dos moradores expressa por 

meio das narrativas sobre Expansão das Clínicas da Família no bairro de Santa Cruz. Das 

narrativas emergiram diferentes aspectos: O acesso à saúde antes da Clínica da Família, 

reivindicação para implantação, aceitação do serviço implantado, relação com os 

profissionais e agentes comunitários de saúde, expectativa e sugestões. É importante destacar 

que não foi objeto da dissertação realizar levantamento documental sobre cada uma das 

Clínicas implantadas nem mesmo contrastá-los com artigos produzidos por gestores e 

pesquisadores mas garantir visibilidade, registro e reconhecimento a história narrada pelos 

moradores atuantes como lideranças e/ou conselheiros de saúde no bairro e destacar as 

aprendizagens derivadas de tais vivências e percepções. Não foi objeto deste estudo comparar 

os fatos narrados com documentos oficiais e nem ao mesmo comprovar as informações 

apresentadas e, sim, registrar e reconhecer os conhecimentos construídos pelos entrevistados 

apresentando a sua visão da história e dos processos de aproximação com o modelo 

assistencial baseado nos princípios e diretrizes da Saúde da Familia.  
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1 PERGUNTA NORTEADORA 
 

 

Quais os avanços, limites e perspectivas frente às Clínicas da Família do Bairro de 

Santa Cruz na visão de moradores atuantes como lideranças e conselheiros de saúde? 

 

 

2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Geral 

 

Compreender os limites, avanços e as perspectivas da Expansão das Clínicas da 

Família (CF) no bairro de Santa Cruz, na visão de moradores atuantes como lideranças e 

conselheiros de saúde da área 

 

 

2.2 Específicos  

 

Os objetivos específicos são: 

a) contrastar as vivências dos moradores na perspectiva de suas famílias e 

comunidades em relação ao acesso e atenção à saúde antes e depois  da 

expansão das CF e no contexto atual; 

b) registrar e analisar a expansão da Saúde da Família na visão dos moradores 

envolvidos com o processo em suas comunidades e no bairro de Santa 

Cruz; 

c) levantar recomendações dos moradores atuantes como ativistas e 

conselheiros de saúde para continuidade e melhoria dos serviços ofertados  

pela Saúde da Família em Santa Cruz. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo apresentamos um panorama breve sobre os marcos históricos e 

documentais que fundamentam o nascimento e crescimento do Sistema Único de Saúde  no 

Brasil, enfatizando a posição central assumida pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

focalizando o processo de expansão do modelo de atenção no município do Rio de Janeiro.               

Examinando ainda, a centralidade da participação da comunidade na construção do Sistema 

Único de Saúde como foco na Atenção Primária, desde sua implantação nos diferentes 

territórios, até aspectos mais locais no que tange a gestão da ESF e a relação entre as equipes 

de saúde da família e a população a ser atendida. 

 

 

3.1 O SUS e a Saúde da Família no Brasil  

 

Em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil foi instituído no país o Sistema Único de Saúde (SUS), que passou a oferecer a todo 

cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde.  

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), cujos princípios estabelecidos na 

constituição federal de 1988 de universalidade, integralidade e equidade, possibilitaram 

garantia de acesso universal para todos os cidadãos em todos os níveis de assistência, 

independente de classe social, raça, renda, promoveu atenção à saúde nos meios curativos e 

preventivos, individuais ou coletivos, e garantiu a igualdade de oportunidade ao sistema de 

saúde de acordo com a necessidade. Mais tarde, mediante as diretrizes de descentralização dos 

serviços, que atribuiram responsabilidades aos três níveis de governo, e a participação da 

comunidade favoreceram a sociedade o monitoramento e execução das ações na área da saúde 

(MACHADO, 2009).  

Pasche e Vasconcelos (2008) ressaltam que o SUS pode ser descrito através de um 

conjunto organizado e articulado de serviços e ações de saúde existentes nos âmbitos 

municipal, estadual e federal, e ainda os serviços privados de saúde que o integram 

funcionalmente para a prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar, 

quando contratados ou conveniados para tal fim. 

A partir destes aspectos, o SUS representou uma importante inflexão no padrão 

historicamente consolidado de organização dos serviços de saúde no país (ESCOREL, 2007). 
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Após anos de privilégio à atenção hospitalar, surge no Brasil o Programa de Saúde da Família 

(PSF), como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial de atenção básica, que 

visa atender as necessidades de saúde das pessoas, contando com uma equipe multidisciplinar 

composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, cirurgião-dentista, 

auxiliar de saúde bucal e agentes de saúde comunitários elaborando medidas de prevenção, 

introduzindo desta forma uma nova visão de processo de intervenção, ou seja, um novo 

modelo de assistência. Sendo assim, o PSF se apresenta como uma nova alternativa de 

trabalho, no qual a família é considerada o centro de atenção (ROSA, 2006). 

 De acordo com Machado (2009) como nova estratégia de evolução do SUS em 1994, 

com a finalidade de promover a extensão de cobertura, foi criado o Programa Saúde da 

Família,  no sentido de oferecer serviços de saúde de acordo com a necessidade da população. 

Rocha (2007) refere que o PSF significou um aumento de novas propostas, normatizações, 

modalidades de incentivo (financiamento) e uma inovação das praticas de saúde considerado 

como estratégia de reestruturação do sistema de saúde, a partir da Atenção Básica.  

O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado através do Ministério da Saúde no 

ano de 1994, com a finalidade de aumentar o acesso das pessoas ao SUS e melhorar as ações 

de prevenção e promoção da saúde. Considerado como uma das principais estratégias de 

reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais na atenção básica, este 

programa enfatiza a execução das ações de saúde relativas a promoção da saúde, a prevenção 

de doenças e a reabilitação dos indivíduos e da comunidade (FONTINELE JUNIOR, 2003). 

A Portaria MS/GM Publicada em 1994 revela que a implantação do então denominado 

Programa Saúde da Família–PSF (posteriormente denominado estratégia (Estratégia Saúde da 

Família - ESF), tem como objetivo geral “melhorar o estado de saúde da população, 

mediante a construção de um modelo assistencial de atenção baseado na promoção, 

proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde em conformidade com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e dirigidos aos indivíduos, à família 

e à comunidade”. Trata-se de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e 

substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, 

melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Segundo Rodrigues (1998), esta portaria, 

entende que o PSF possa contribuir para o desenvolvimento dos sistemas locais de saúde, 

promovendo a atenção primária de boa qualidade e a participação da comunidade na 

construção do setor, apontando para um novo paradigma de atenção à saúde. 

No cenário atual, a Estratégia Saúde da Família(ESF) incorpora os princípios do SUS 

e se aproxima dos pressupostos da atenção primária em saúde dimensionados por Starfield 
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(2002) (primeiro contato, longitudinalidade, abrangência do cuidado, coordenação e 

orientação à família e às comunidades), buscando romper com a noção de uma atenção de 

baixo custo simplificada (GIOVANELLAet al, 2007). Não há como falar nos princípios 

gerais da ESF, se não pensarmos que ela tem como centro a reorganização da Atenção Básica 

(AB) no Brasil, respeitando os princípios doutrinários e organizativos do SUS. São eles: 

 

a) Universalidade do acesso aos serviços em todos os níveis de 

assistência para todos os cidadãos brasileiros independentemente de 

renda, classe social, etnia, ocupação e contribuição; 

b) Descentralização em direção aos estados e municípios, com 

redefinição das atribuições e responsabilidades dos três níveis de 

governo;   

c) Participação popular na definição da política de saúde em cada 

nível de governo, bem como no acompanhamento de sua execução. 

 

A atenção primária à saúde (APS) possibilita o cuidado longitudinal do indivíduo para 

a maioria dos problemas e necessidades em saúde, constituindo-se como espaço de cuidado 

mais próximo das pessoas. Pautada na atenção integral, representa o elo entre os diferentes 

níveis de atenção, estabelecendo a coordenação dos cuidados no contexto da família e da 

comunidade. Para cumprir o seu papel de ordenar e organizar o sistema de saúde, exige o 

entendimento da saúde como direito social e o enfrentamento dos determinantes sociais para 

promovê-la (STARFIELD, 2002). 

Quanto mais um sistema de saúde é orientado para a APS (Atenção Primária em 

Saúde), melhores são os níveis de saúde da população e a satisfação dos usuários, e menores 

os gastos, determinando sistemas mais efetivos, equitativos, eficientes e de maior qualidade – 

além de possibilitar uma distribuição mais equitativa da saúde nas populações, melhorando a 

saúde global e reduzindo as diferenças de saúde entre os subgrupos populacionais 

(STARFIELD, SHI e MACINKO, 2005;SOUSA et al., 2016; RODRIGUES e ANDERSON, 

2011). 

Fundamentada no acesso universal, na integralidade da atenção e centralidade na 

família, a Estratégia Saúde da Família (ESF) parte da delimitação do território com a clientela 

adscrita, proporcionando melhor organização da demanda por meio do trabalho em equipe 

multiprofissional, com ênfase no estabelecimento de vínculos e criação de laços de 



19 

compromisso e corresponsabilidade entre seus profissionais e a população (SHIMIZU e 

CARVALHO JUNIOR, 2012; SOUZA e HAMANN, 2009). 

Ao se buscar definir a ‘territorialização em saúde’, precede explicitar a historicidade 

dos conceitos de território e territorialidade, suas significações e as formas de apropriação no 

campo da saúde pública e da saúde coletiva.  Pretende-se com isso, situar os diferentes usos 

do termo territorialização (teórico, prático e metodológico) pelo setor saúde, destacando sua 

importância no cenário atual da reorganização da atenção, da rede de serviços e das práticas 

sanitárias locais (HAESBAERT; SOUZA & PEDON, 2007). 

O termo território origina-se do latim territorium, que deriva de terra e que nos 

tratados de agrimensura aparece com o significado de ‘pedaço de terra apropriada’. Em uma 

acepção mais antiga pode significar uma porção delimitada da superfície terrestre. “Nasce 

com dupla conotação, material e simbólica, dado que etimologicamente aparece muito 

próximo de terra-territorium quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar).” Tem relação com 

dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do medo, do terror – em especial 

para aqueles que, subjugados à dominação, tornam-se alijados da terra ou são impedidos de 

entrar no ‘territorium’. Por extensão, pode-se também dizer que, para aqueles que têm o 

privilégio de usufruí-lo, o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva ‘apropriação’ 

(HAESBAERT ; SOUZA & PEDON, 2007). 

A concepção de território que mais atende às necessidades de análise das ciências 

sociais e humanas é a sociopolítica. Só é possível falar em demarcação ou delimitação em 

contextos nos quais exista uma pluralidade de agentes (NUNES, 2006). Portanto, a noção de 

território é decorrência da vida em sociedade, ou ainda, “os territórios [...] são no fundo, antes 

ralações sociais projetadas no espaço, que espaços concretos” (SOUZA, 1995,  p.87). 

A territorialização é um dos pressupostos da organização do trabalho em saúde, que 

parte de uma delimitação territorial previamente determinada. Tal ação vem sendo 

preconizada por diversas políticas, estratégias e programas de saúde como a Estratégia Saúde 

da Família (ESF), a Vigilância Ambiental, a proposta de Cidades Saudáveis e pela própria 

descentralização prevista como princípio organizativo do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(MONKEN; BARCELLOS, 2005).  

No entanto, na prática, esta estratégia, muitas vezes, reduz o conceito de espaço/ 

território mais complexo e dinâmico, a uma questão administrativa, para a gestão física dos 

serviços de saúde, simplificando e reduzindo o valor de uma abordagem mais ampliada 

(MONKEN, 2003). Percebe-se a preocupação de operacionalizar o conceito de território sem 

refletir, discutir, os seus vários sentidos (SANTOS; RIGOTTO, 2011). 



20 

Na ESF, a territorialização é um dos pressupostos básicos do trabalho e, nesta 

Estratégia, adquire sentido de “demarcação de limites das áreas de atuação dos serviços; de 

reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente nessas áreas; e de 

estabelecimento de relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais com 

centros de referência” (PEREIRA; BARCELLOS, 2006, p. 48).  

Monken e Barcellos, (2005) destacam que a territorialização pode ser utilizada para a 

organização dos processos de trabalho e das práticas de saúde, mas é necessário reconhecer o 

território e seus contextos de uso, uma vez que os problemas de saúde e as interações 

humanas materializam-se de forma singular em diferentes contextos, bem como as ações que 

devem ser sustentadas na intersetorialidade. 

A criação de divisões territoriais para fins administrativos, para facilitar a organização 

do trabalho, tem sido uma constante nos diferentes setores de governo. Pelo fato desses 

territórios serem fixos, não se considera a dinâmica social e política inerente aos territórios 

(PEREIRA; BARCELLOS, 2006). Territórios estão conectados por redes em que pessoas, 

informações e materiais circulam, não são fixos (MONKEN; BARCELLOS, 2005). 

A delimitação estanque dos territórios e seu mapeamento devem ser apenas um 

momento inicial, sendo a territorialização um processo contínuo de análise das dinâmicas de 

cada lugar. A introdução de novos processos produtivos e tecnológicos, por exemplo, podem 

representar numerosas possibilidades de geração de riscos ou benefícios, incluindo novos 

danos e agravos à saúde ou prejuízos ao ecossistema local (SANTOS; RIGOTTO, 2011). A 

divisão territorial para implantação dos equipamentos destinados aos serviços de atenção a 

saúde da família mostram-se essenciais no processo de implantação da ESF nos diferentes 

contextos comunitários.  

 

3.2 A Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), este nível de atenção  

é desenvolvido com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das 

pessoas. Assim, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde deve ser o contato preferencial dos usuários. Estudos apontam a dificuldade de 

implantação, nos grandes centros urbanos, do modelo centrado na ESF. Dificuldade 

apresentada na cidade do Rio de Janeiro, que, no ano de 2009, possuía cobertura de apenas 

4% de Estratégia de Saúde da Família, adotando o modelo tradicional de atenção básica em 

suas unidades de saúde. Esse cenário modifica-se a partir de 2009, quando o governo 



21 

municipal propõe um novo modelo de gestão em saúde, com a parceria com Organizações 

Sociais para gestão da Atenção Básica com o lançamento do Programa Saúde Presente que, 

entre outras diretrizes, elegeu a ESF como modelo a ser adotado para a expansão e reforma da 

APS na cidade(JESUS RL ET AL, 2015). 

           Pinto & Soranz (2016) consideram que “apesar dos marcados princípios 

constitucionais de 1988, a cidade do Rio de Janeiro se destacou desde as décadas de 

1990/2000 pela baixa capacidade de ampliação dos serviços de atenção básica públicos e 

universais de saúde, com grande redução de sua oferta, financiamento público no limite 

mínimo constitucional estabelecido, por um lado, e, por outro, um crescimento histórico dos 

planos privados de saúde”.  

         Em 2008, o município, entre todas as capitais do País, possuía conforme o Sistema de 

Orçamento Público em Saúde (SIOPS), o menor financiamento público municipal. Em 

dezembro desse mesmo ano, a cobertura de Equipes completas de Saúde da Família na cidade 

era de 3,5% de sua população, a mais baixa entre as capitais brasileiras, como por exemplo, 

São Paulo (26,6%), Belo Horizonte (71,5%), Porto Alegre (22,3%) e Curitiba (32,6%)4 

(PINTO & SORANZ, 2016). 

Em maio de 2009, foi lançado no bairro de Santa Cruz, zona oeste, o mais distante do 

Centro da cidade, as diretrizes do Programa intitulado “Saúde Presente”, em que a Estratégia 

de Saúde da Família passou a ter novos recursos de investimentos e custeio para expansão 

programada até 2012 da ordem de 35%. Consta no Plano Estratégico da Prefeitura para o 

período de 2009- 2013, a meta era ampliar dez vezes a cobertura populacional da Estratégia 

de Saúde da Família (PINTO & SORANZ, 2016) 

 Os objetivos da implantação do modelo de saúde da família como estratégia para 

reorientação do modelo assistencial são: prestar assistência integral, contínua, resolubilidade e 

boa qualidade as necessidades de saúde da população adscrita; intervir sobre os fatores de 

risco aos quais a população está exposta; humanizar as práticas de saúde através do 

estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população; proporcionar o 

estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações intersetoriais; contribuir 

para democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da organização dos serviços 

e da produção social da saúde; fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de 

cidadania e, portanto, expressão de qualidade de vida e estimular a organização da 

comunidade para o efetivo exercício do controle social (COSTA e CARBONE, 2004). 
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3.3 A Saúde da Família no bairro de Santa Cruz: Evolução Histórica  
 
 

Começaremos a história da Saúde da Família no Bariro de Santa Cruz em 1999/2000, 

com a discussão e a inauguração da primeira Unidade de Saúde da Família (USF) Sávio 

Antunes no conjunto Antares, em 2001/2002, iniciou-se a discussão sobre a nova fase de 

implantação da ESF. 

 Em  2003, ano em que se deua implantação de duas equipes de PACS - Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, no conjunto Nova Sepetiba e no perído 2004 a 2006,  foram 

inseridas mais duas equipes na comunidade Balneário Globo, três no Alagado e duas no Barro 

Vermelho. 

Em 2007, teve início o processo de transformação de três postos de saúde tradicionais: 

(Emydio Cabral), com 08 equipes, (Catta Preta), 4 equipes, (Ruy da Costa Leite), 7 equipes. 

Em 2008, a AP 5.3 possuía 15 Unidades Municipais de Saúde em Atenção Primária: 8 

Postos de Saúde inaugurados ainda na década de 1980, 8 postos da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), 1 do Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS), 1 Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e mais 1 Policlínica, que é referência para as demais unidades municipais 

locais, pela multiplicidade das especialidades na área de saúde e na ralização de exames. 

 Segundo  Abrahão, 2015 “Compartilhar a reedição da Atenção Primária na  AP 5.3 

nos coloca em uma  sociedade em que produzir acesso em conjunturas completamente  

envolvidas  na neblina da violência, associadas as marcas de um longo tempo de 

desassistência, constitui um dos desafios constante do processo do cuidado da região.Um 

processo  construído a partir de encontros entre trabalhador e usuários, em um movimento de 

afetar e deixar ser afetado  pelas existências dos estranhamentos provocados  com as 

novidades trazidas com a responsabilidade pelo cuidado.” O investimento em Atenção 

Primária  no Município do Rio de Janeiro, ocorreu de forma ampla, mas com a singularidade 

no impacto sobre a saúde da população, dados pelas diferenças  na geografia, nas condições 

sociodemográficas e econômicas da região. A  evolução histórica da implantação das clnicas 

da família no bairro de Santa Cruz  a partir dos dados disponíveis em CAP 5.3 e ABRAHÂO, 

2015 pode ser sintetizada a partir do quadro 1. 
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Quadro 1 – Evolução histórica da implantação de USF em Santa Cruz 
ANO SERVIÇO TERRITÓRIO 

1999/2000 USF Sávio Antunes  Antares, Rolas 

2007 CMS Catta Preta São Fernando 

2009 CMS Cesário de Mello 

CMS Cyro de Mello 

CMS Décio do Amaral Filho 

 

Cesarão 

Manguariba 

Urucânia, Barro 

Vermelho 

2010 CF Lenice Maria Monteiro Coelho 

 

CF Lourenço de Mello 

 

CF José Antônio Ciraudo 

 

CF Deolindo Couto 

 

CF SérgioArouca 

 

CF Edson AbdallaSaad 

 

CMS Floripes Galdino Pereira  

Saquassu, Lote 14 

 

Cesarinho, Três 

Pontes 

Coqueiral, Vitor  

Dumas 

Pedrinhas, Jaqueira 

 

Boa Vista, Bodegão 

 

Aço, Cesarão 

 

Palmares  

 

2011 CF Samuel Penha Valle. Aço, Cesarão 

2012 CF Ernani de Paiva Ferreira Braga Guandu, João XXIII 

2015 CF Aloysio Amâncio Jesuítas 

2016 CF Alice de Jesus Rego Jesuítas/Condomínios 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de  pesquisa de dados disponibilizados pela CAP 5.3; Abrahão(2015) 
 

Para melhor compreensão e visualização da Expansão da Estratégia Saúde da Família 

no bairro de Santa Cruz, o quadro acima configura-se como uma referência para realização 

deste estudo onde é possível observar um aumento exponencial da cobertura ESF. Outro 

avanço que contribuiu para essa expansão foi a reforma em unidades já existentes e a 

transformação da estrutura dessas unidades para o modelo Clínica da Família, seguindo os 
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mesmos critérios estabelecidos no Manual de Orientações para Expansão das Clínicas da 

Família. (RIO DE JANEIRO, 2010). 

No processo de realização do trabalho de campo que resultou esta dissertação, foram 

incluídas  a perspectiva dos moradores sobre os territórios em que as Clínicas das Famílias 

foram implantadas. O cenário em 2018 mostra que  no bairro de Santa Cruz temos, 16 

unidades de Saúde da Família, com 75 equipes, segundo dados pesquisados na Coordenação  

Àrea de Planejamento  5.3 (CAP). 

 

3.4 A Participação Social na construção da Estratégia Saúde da Família 
 

A lei 8.142/90 coloca em vigor dois instrumentos a favor da sociedade: as 

conferências de saúde, que têm como objetivo avaliar e propor diretrizes para a política de 

saúde nas três esferas do governo, e os conselhos de saúde, constituídos como instâncias 

colegiadas de caráter permanente e deliberativo, com composição paritária entre 

representantes dos segmentos dos usuários, gestores públicos e privados, e trabalhadores da 

saúde (BRASIL, 1990; CORREIA, 2006). 

           Teixeira (2001, p.30) propõe a denominação conceitual de Participação Cidadã, “como 

exercício da cidadania ativa,  processo complexo e contraditório entre sociedade civil, Estado 

e Mercado, em que os papéis se redefinem pelo fortalecimento dessa sociedade civil mediante 

a atuação organizada dos indivíduos, grupos e associações”. 

          Para Soratto (2011, p.11) “a democracia é uma organização política que reconhece a 

cada um dos membros da comunidade o direito de participar da direção e gestão de interesses 

públicos”, porém ela pode ser facilmente utilizada de forma totalitária por meio da dominação 

de classes. Desta forma, a democracia pode ser considerada um termo de difícil conceituação, 

pois pode vir a ser justificativa para práticas totalitárias contraditoriamente ao seu real 

significado e ideologia. 

 Os objetivos das ações de controle social devem ir além de tentar coibir corrupções e 

desperdício de dinheiro público, é necessário buscar o comprometimento dos gestores 

públicos na implantação de programas, projetos e ações de interesse coletivo. Desta maneira o 

controle social pode adquirir o sentido de vigilância e responsabilização (ROLIN, 2013). 

Outra maneira é a eleição de representantes, como acontece em um sistema de 

democracia representativa, que conhecemos e praticamos. Nesta o poder legislativo não diz 
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respeito ao povo reunido, mas a um corpo restrito de representantes que são eleitos por 

aqueles cidadãos a quem são reconhecidos direitos políticos (BOBBIO, 1998). 

 Martins et al (2008) destacam a necessidade de que os cidadãos acreditem na 

possibilidade de transformação da realidade vivida. Assim, os indivíduos e a coletividade 

potencializarão o desenvolvimento de habilidades e pensamentos reflexivos, o que pode 

desencadear a migração de uma situação de resignação e acomodação para um contexto de 

participação ativa e cidadã. Para Batagello et AL, (2011), a participação social em saúde tem 

que ser mais ampla que os espaços formais dos conselhos, o que sugere a necessidadede 

fortalecimento dos movimentos sociais e ampliação de alianças com os órgãos públicos de 

controle. 

A ESF por sua proximidade com o cotidiano da população se constitui como um lócus 

privilegiado para a adoção deuma nova forma de organização do cuidado em saúde, 

produzido por equipe multiprofissional, com atuação em um território definido e com uma 

população adscrita. Busca-se o desenvolvimento de práticas de saúde mais integrais e 

resolutivas, com a participação da comunidade na identificação dos problemas de saúde, bem 

como no planejamento e na avaliação das atividades desenvolvidas (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). O que se observa na prática é que mesmo diante de significativos 

avanços, a Estratégia Saúde da Família ainda enfrenta graves problemas para consolidar um 

novo modelo assistencial. Em muitos locais, a prática cotidiana das equipes se mantém 

permeável e embasada no modelo curativo tradicional, com reflexo negativo sobre os 

resultados da equipe e o envolvimento da população (SILVA; CALDEIRA, 2010). Evidencia-

se um esforço de interação e compreensão do modelo implantado que não é exclusivo da 

população e envolve diretamente a própria equipe de saúde e a gestão.  

A ESF pautada nas diretrizes do SUS, visa um novo formato de organização do 

trabalho, modificando a forma de prestação de assistência, transformando em um novo 

modelo de Atenção Primária. Tem como objetivo inovar por meio do estabelecimento de 

vínculos e corresponsabilização entre profissionais de saúde e população usuária dos serviços 

(COELHO, 2009).  

O trabalho na ESF vai muito além do atendimento a doença, significa um trabalho 

social com as famílias e a comunidade, a apropriação de visões de mundo e a garantia de 

direitos. Uma das diretrizes propostas, desde os primórdios é:  

 

Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, 
expressão da qualidade de vida. Estimular a organização da comunidade para o 
efetivo exercício do controle social (BRASIL,1997, p.9) 
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Peduzzi (2005),  afirma que a característica peculiar da ESF é a aproximação e vínculo 

existente entre comunidade e equipe, pois favorece a integração e a democratização das 

instituições em busca de um projeto assistencial comum. Uma das intenções desta 

aproximação das equipes com a comunidade é incentivar o usuário a participar dos processos 

de decisão e do funcionamento dos serviços. 

Os Conselhos de Saúde devem contar com a participação da comunidade, atuando na 

formulação, proposição e execução das Políticas Públicas, mas também no controle social, 

exercido por meio da fiscalização, do acompanhamento e avaliação das políticas de saúde. 

Para Cotta et al(2010, p.115), o controle social “deve ser concebido como resultado da 

participação direta da população no processo de gestão pública, resultando na apropriação 

pela sociedade de meios e instrumentos para planejar, fiscalizar e analisar as ações e os 

serviços de saúde”. Sua composição como órgão colegiado, se dá por meio de representantes 

do governo, profissionais de saúde, usuários e prestadores de serviço, garantindo-se a seguinte 

proporcionalidade dos membros: 50% usuários, 25% representantes dos trabalhadores e os 

outros 25% das vagas restantes preenchidas por representantes do governo e prestadores de 

serviço. Cabe ressaltar que os Conselhos de Saúde possuem regimento próprio, seja para 

definir o número de conselheiros, o número de reuniões ordinárias e extraordinárias, assim 

como o tempo de mandato. Esse regimento deve respeitar o disposto em leis federais, como 

de forma geral, os conselhos se constituem espaços de exercício da cidadania, quando incluem 

a voz e os interesses dos usuários, mas também em espaços de aprendizagem, seja sobre 

conteúdos como saúde, funcionamento dos serviços e da gestão pública, seja de habilidades 

como argumentar e assumir corresponsabilidades. 

          Cotta et al (2010, p.118), salientam o caráter da participação como um processo que se 

constrói participando; “não é um conteúdo que se possa transmitir, tampouco uma destreza 

que se possa adquirir pelo mero treinamento, mas uma mentalidade e um comportamento a 

ser construído pela reflexão crítica e pelo amadurecimento do cidadão”. Esta pesquisa  

registrou a perspectiva do cidadão frente ao processo de expansão das Clínicas da Família no 

bairro de Santa Cruz atuantes nas instâncias deliberativas, até os movimentos populares, 

organizados a partir de associações e iniciativas locais. 

Neste sentido, este estudo enfatiza sua atenção na narrativa dos moradores, que 

atuaram como lideranças (estiveram à frente de mobilizações locais para reinvindicação e/ou 

discussão sobre a implantação de serviços de saúde (Clínicas da Família) em seus territórios), 

assim como moradores que formalmente por meio da participação em Conselhos de Saúde 
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atuaram e dialogaram/negociaram com o poder público para garantir tal implantação em 

atendimento aos interesses da população moradora no bairro.  
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4.METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

Considerando o objeto de estudo desta pesquisa e nesta perspectiva para que todos os 

objetivos sejam contemplados priorizou-se a realização de um estudo qualitativo baseado em 

entrevistas com roteiro semiestruturado (APÊNDICE A) que nos permitiu captar a narrativa 

dos participantes do estudo sobre o processo de implantação das clínicas da família no bairro. 

Segundo Ludke & André (1986), a abordagem qualitativa traz algumas características básicas, 

como por exemplo: “ter como fonte direta de dados os dados que são na grande maioria 

descritivos e o pesquisador dá uma atenção especial para o que as pessoas consideram como 

significado da sua vida”.  

A pesquisa narrativa deve ser entendida como uma forma de compreender a 

experiência humana. Trata-se de um estudo de histórias vividas e contadas, pois “uma 

verdadeira pesquisa narrativa é um processo dinâmico de viver e contar histórias, não 

somente aquelas que os participantes contam, mas aquelas também dos 

pesquisadores”(CLANDININ & E CONNELLY,2011p.18). 

Entendemos, assim como Jovchelovitch e Bauer(2012), que o uso da Entrevista 

Narrativa para produção de dados é particularmente plausível nos projetos que: 

 

a) investigam acontecimentos específicos; 

b) possuem várias versões; 

c) combinam histórias de vida e contextos sócio-históricos. 

 

Sabendo que a entrevista narrativa  possui uma particularidade diferenciada quanto à 

técnica da entrevista semiestruturada pois pressupõe narrar a visão sobre um fato histórico, 

Schutze (2011 p.210) considera como fundamental o momento de preparação, pois nele o 

pesquisador deve conhecer o ambiente de pesquisa, seu funcionamento, suas configurações, 

as pessoas que fazem parte dele, o local de onde eles vêm. Para tanto, é necessário que 

existam investigações preliminares. “ Desse modo, há nas entrevistas narrativas uma 

importante característica colaborativa, uma vez que a história emerge a partir da 

integração, troca, do diálogo entre entrevistador e participante.” 
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O estudo no campo  

 

O presente estudo foi realizado com onze (11) entrevistados que participaram do 

processo de Implantação e Expansão das Clínicas  da Família do bairro de Santa Cruz. A 

escolha  dos entrevistados  se deu por  atuarem ativamente como  gestores, conselheiros de 

Saúde e  liderança local no bairro de Santa Cruz. Portanto, a inserção no campo de estudo 

ocorreu pela pesquisadora, através  dos interlocutores de referência do bairro,  para participar 

das entrevistas, e realizou o convite para participação do estudo por meio de contato direto.  

Em seguida, foram explicadas a natureza do estudo e da pesquisa a todos  que concordaram e  

autorizaram a participação. O período de coleta dos dados (as entrevistas) ocorreu nos meses 

de outubro e novembro de 2018. O material foi gravado, um diário de campo foi elaborado 

para fins de acompanhamento do processo de trabalho de campo e depois as entrevistas foram 

transcritas na íntegra. 

A preparação do campo se deu  como parte integrante do método de estudo em que foi 

possível organizar a composição da amostra foi intencionalmente construída como veremos 

na página 33.  Esta preparação nos permitiu reconhecer o contexto do ponto de vista histórico 

e fundamentar o momento da entrevista com um diálogo entre entrevistador e entrevistado em 

que emergiram as visões dos participantes frente aos fatos históricos contados. É importante 

dizer que o diálogo construído preocupou-se mais em reconhecer as percepções e perspectivas 

dos entrevistados do que contrastar e/ou identificar aspectos verificáveis do processo histórico 

narrado.  

 

 

4. 2 Cenário do estudo 

 

O bairro de Santa Cruz, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi criado em 30 

de dezembro de 1567 com 447 anos de história, com uma área total de 12.504,43 (12 Km2) 

população 217.333, IDH 0,742, (IBGE 2010). 

Destaca-se nessa área um comércio bem desenvolvido, várias agências bancárias e 

inúmeras e diversificadas lojas. Possui um sistema educacional que atende satisfatoriamente à 

demanda e o Hospital Municipal Pedro II, recentemente modernizado pela prefeitura e 

especializado no tratamento de queimados. Abriga ainda duas grandes unidades militares da 

Forças Armadas: o Batalhão Escola de Engenharia e a Base Aérea de Santa Cruz, importante 

centro de defesa da Aeronáutica e maior complexo de combate da Força Aérea Brasileira, 
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além da Cidade das Crianças Leonel Brizola, que funciona como Parque Temático da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (possuindo, inclusive, um planetário), destinado em 

especial às crianças e adolescentes, e conta com importantes monumentos históricos e 

culturais (SOUZA, 2012) 

Com o intuito de compreender a expansão das Clínicas da Família na Área de 

Planejamento 5.3 e mais especificamente no bairro de Santa Cruz, foram elaborados Mapas 

dos Territórios (Figuras 2 e 3) pelas equipes de Geoprocessamento da área.   Constam nos 

Mapas os números de Clínicas da Família na AP 5.3 que abrange o bairros de Santa Cruz, 

Paciência e Sepetiba que juntas somam 25 Clínicas da Família. 

Figura 2 – Território AP 5.3: Paciência, Santa Cruz, Sepetiba 

 
        Fonte:Geoprocessamento – Território AP 5.3: Paciência, Santa Cruz, Sepetiba 
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Foi elaborado pela mesma equipe um Mapa Territorial para o Bairro de Santa Cruz, que é 

o foco da pesquisa, que atualmente  possui  16 Clínicas da Família. 

 

            Figura 3 – Território de Santa Cruz 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

Os participantes diretos deste estudo foram identificados a partir de uma amostra 

intencional composta por representação da diversidade de serviços presentes no bairro em 

número de 08 entrevistados referencias locais. Para que a amostra contemplasse participantes 

qualificados do ponto de vista da presença e participação no momento histórico a ser 

reconstruído, a pesquisadora contou com o apoio de 03 interlocutores-chaves reconhecidos a 

partir de sua inserção nos serviços de saúde do bairro, como capazes de auxiliar a 

identificação de moradores nos territórios que receberam as Clínicas das Famílias nos 

diferentes períodos e que foram capazes, por meio de suas memórias, de recontar a historia da 

expansão das CF sob a sua perspectiva.  

Sendo selecionados por meio da Técnica de Bola de Neve -  Técnica de amostragem 

não  probalística onde os indivíduos selecionados para serem estudados convidam novos 

participante de sua rede de amigos ou conhecidos – pela qual foram identificados 

Interlocutores de referência dos territórios em que foram implantadas as Clínicas da Família, 

ao serem diretamente perguntados pela pesquisadora conforme o roteiro de entrevistas sobre 

quem indicariam para compor a amostra.  

 
Fonte: Geoprocessamento –Território de Santa Cruz 
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Os interlocutores que auxiliaram  na composição da amostra atenderam aos seguintes 
critérios: 

a) antigos trabalhadores do CMS Lincoln de Freitas; 

b) trabalhadores de Unidades de Saúde em comunidades populosas ou 

representativas da região; 

c) membros do Conselho Distrital (que também poderão ser 

entrevistados e/ou indicar pessoas de referência, caso sejam 

trabalhadores do SUS); 

d) gestores do nível central ou da Área de Panejamento. 

 

A partir destes critérios foram reconhecidos e entrevistados 03 interlocutores-chaves. 

As entrevistas (APÊNDICE A) também foram registradas embora não sejam o foco central do 

estudo, para fins de documentação e composição da visão por parte dos moradores e atuantes 

na região. Consideramos que os interlocutores identificados são parte do processo na medida 

em que integram a etapa de preparação do campo, próprio aos estudos pautados por narrativas 

segundo Clandinin & Connelly(2011), e são parte integrante da composição da narrativa 

esperada. O objeto do estudo da pesquisa narrativa são as histórias narradas pelas pessoas, e 

no âmbito deste estudo, pessoas que atuaram nos territórios, tendo como foco de interesse 

específico a chegada do serviço de saúde em seus locais de moradia. Esse conjunto de 

participantes (interlocutores-chaves e informantes diretos abaixo descritos) formaram, nos 

termos dos autores, um espaço tridimensional para a investigação narrativa. 

A partir destes interlocutores-chaves, de referência,  foram identificados os 

informantes diretos, entrevistados que participaram do processo de expansão das clínicas da 

família em Santa Cruz em seus territórios de moradia. Identificou-se uma amostra composta 

por:  

a) participantes do Conselho Distrital; 

b) integrantes de associações de moradores/comissões; 

c) moradores e/ou lideres locais identificados como representativos na 

dinâmica das comunidades ou do bairro; 

d) outros critérios identificados nas consultas aos interlocutores locais 

para composição da rede de entrevistados. 

A amostra não teve pretensão de ser representativa da geografia do bairro, mas de 

certo modo, demonstrar a diversidade existente e, teve ainda a função de fazer emergir a visão 

e narrativa dos moradores, ativistas e conselheiros de saúde sobre o processo, identificando as 
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histórias e experiências dos moradores com a proximidade dos serviços de saúde de suas 

comunidades e famílias a partir da expansão das Clínicas da Família.  

A partir das narrativas obtidas por meio das entrevistas transcritas, optamos por 

organizar o material de campo por meio de categorias, que após a leitura flutuante (BARDIN, 

1997) ficaram assim definidas: o acesso à saúde antes da Clínica da Família, reivindicação 

para implantação, aceitação do serviço implantado, relação com os profissionais e agentes 

comunitários de saúde, expectativa e sugestões. Tais categorias dialogam com as entrevistas, 

categorizadas a posteriori e, em especial, buscam dialogar com a pergunta orientadora e os 

objetivos deste estudo. 

No processo de trabalho de campo foram entrevistados 11 sujeitos: 03 como 

interlocutores-chaves, a saber: (1) um Presidente do Conselho Distrital da Área de 

Planejamento 5.3 do bairro de Santa Cruz, (1) uma Coordenadora da Área de Planejamento 

5.3 no bairro de Santa Cruz, (1) um Enfermeiro e Gestor da primeira Clínica da Família do 

bairro de Santa Cruz e mais 08 entrevistados diretamente relacionados aos territórios de 

implantação das CF; (2) dois Agentes comunitários de saúde na Clínica da Família, Deolindo 

Couto, Lenice Maria, (3) quatro Líderes comunitários das Clínicas da Família, Décio do 

Amaral Filho, Ernani Braga, Sávio Antunes,  (1) um Conselheiro de associações de 

moradores e de movimento popular da área central de Santa Cruz, (1 ) um Presidente da 

Associação de Moradores da comunidade Campo Verde, CF: Catta Preta, (1) um Diretor 

social do Conselho de Segurança de Santa Cruz,  que atuam diretamente nas Clínicas da 

Família  em  Santa Cruz, confome o quadro 2 a seguir. 
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 Quadro 2 – Entrevistados Indicados pelos Interlocutores Chaves 

NOME/IDA
DE/SEXO 

FUNÇÃO CRITÉRIO DE ESCOLHA DOS 
ENTREVISTADOS 
INDICADOS PELOS 
IC1,IC2,IC3 

CF/LOCAL/ 
EQUIPES/ 
POPULAÇÃO 
CADASTRADA 

Antonio/ 
73anos/ 
masculino 

Conselheiro 
de Saúde 

Participou da Implantação e 
Expansão das CF, Atuação social, 
representante religioso, e 
encaminhamento de moradores de 
área central  sem cobertura da 
ESF. 

Região Central:  
população 
atendida pela CF: 
Décio do Amaral 
e Lenice Maria 
 

Barbara/ 
59anos/ 
feminino 

Liderança 
comunitária 
ACS 

Moradora da Comunidade, 
participou ativamente da 
Implantação e Expansão da ESF, 
representante da comunidade nas 
reuniões junto ao Conselho 
Distrital de Saúde. 

CF: Lênice Maria 

Local: Saquaçu 

Equipes: 6 

População 
Cadastrada: 
14.900 

Carlos/ 
56anos/ 
masculino 

Líder 
Comunitário 

Líder comunitário  e atuou  como 
Membro do Conselho Distrital, 
participante da Implantação CF. 

CF: Ernani Braga 
Local: Conjunto  
CF: Catta Preta 
Local: Conjunto 
Alvorada. 
Equipes:4 
População 
Cadastrada:11.69
5 

Dirceu/ 
63anos/ 
masculino 

Líder 
Comunitário 

Participou da Implantação e 
Expansão CF, representante da 
comunidade junto a Coordenação 
Programática 5.3. 

CF:José Antônio 
Ciraudo 
Local: Areia 
Branca 
Equipes: 8 
População 
Cadastrada: 
28.299 

Emerson/ 
37anos/ 
masculino 

Líder 
Comunitário/ 
ACS 

Morador da comunidade e 
participou da implantação e 
extinção da  primeira CF do 
bairro. 

CF: Sávio 
Antunes 
Local: Antares 
Equipes: 4 
População 
Cadastradas: 
10.698 

Fábio/ 
50anos/ 
masculino 

Líder 
Comunitário 

Representante da comunidade nas 
necessidades dos territórios, 
responde pela comunidade nas 
ações sociais, participa das 

CF:Décio do 
Amaral Filho 
Local: Urucânia 
Equipes: 5 
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     Fonte: Elaborado pela autora, a partir de  pesquisa de dados dos sujeitosentrevistados. Nomes Fictícios 

reuniões do Colegiado Gestor População  
Cadastrada: 
17.065 

Gerson/ 
56 anos 

Líder  
Comunitário 

Representa a comunidade nos 
Conselhos de Saúde, participa das 
reunioões do Colegiado Gestor 

CF: Ernani Braga 
Local/ Liberdade 
Equipes:7 
População 
Cadastrada: 
28.299 
 

Helena/ 
43anos/ 
feminino 

ACS Morador da comunidade, atuante 
no território, participou da 
implantação, mapeamento de 
territórios, escolha de terrenos 
para construção da unidade 

CF:Deolindo 
Couto 
Local: Pedrinhas 
Equipes: 5 
População 
Cadastrada: 
17.360 
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4.4 Coleta de dados 

 

 

A técnica de coleta de dados trabalhada foi a entrevista a partir de um roteiro 

semiestrutruturado (APÊNDICE B), contendo perguntas orientadoras para a “conversa 

estruturada”, que combina perguntas abertas e de livre resposta, em interação entrevistado e 

entrevistador, o que por sua vez é um componente essencial do trabalho de campo. É uma 

situação de interação.O pesquisador obtém as informações da fala dos atores sociais e estas 

podem ser afetadas pela relação com o entrevistador. O entrevistado pode abordar o tema 

proposto, sem condições prefixadas pelo pesquisador, apesar de partir de um roteiro 

elaborado, exige interação direta entre o pesquisador e os atores sociais e suas qualidades em 

destacar de forma abrangente as questões abordadas.  

          As entrevistas foram realizadas no território sempre respeitando a escolha e 

disponibilidade do entrevistado/a. E após a apresentação da pesquisadora e do objeto de 

estudo, foram entregues aos participantes, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (APÊNDICE C), contendo todas as explicações necessárias, segundo o Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNESA, incluindo o uso de nomes fictícios na versão final da 

dissertação.  

Todos os entrevistados receberam esclarecimentos quanto à liberdade de participar ou 

não do estudo. As entrevistas foram individuais com duração média de no máximo uma hora e 

gravadas, com prévia concordância do entrevistado e ainda complementadas com as 

anotações do entrevistador. 

As falas dos sujeitos foram transcritas e categorizadas segundo  dez categorias, 

derivadas da leitura flutuante do material transcito (BARDIN, 1997). O uso da técnica de 

Análise de Conteúdo em estudos narrativos, que se propõe a recontar uma história vem sendo 

considerada uma possibilidade na medida em que permite ao pesquisador realizar inferências 

e intuições ao processo de análise do vivido. (CONSTANTINO, 2002). O quadro a seguir, 

destaca as categorias estabelecidas para apresentação de resultados e análise. 
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Quadro 3–Categorias  
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

4.5 Procedimentos éticos 

 
 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme 

Conselho Nacional de Saúde - Resolução 510/2016 e aprovado sob CAAE nº 

01152118.000005284. Com base nessa resolução, todos os sujeitos da pesquisa foram 

esclarecidos quanto aos objetivos do estudo, o porquê de terem sido selecionados, os detalhes 

dos procedimentos a serem realizados e a forma como seria realizada. Também foram 

esclarecidos quanto aos riscos, aos benefícios, à confidencialidade, à voluntariedade da 

participação, a não remuneração monetária ou custo para participação. O sigilo e a 

confiabilidade da pesquisa serão garantidos a todos os participantes. Foram envolvidos na 

pesquisa apenas os usuários que concordaram com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), que foi lido e esclarecido pela pesquisadora, compreendido, aceito e 

assinado pelo sujeito de pesquisa. O TCLE foi emitido em duas vias, ficando uma via com o 

participante da pesquisa e a outra via com a pesquisadora.  

CATEGORIAS 

1- O acesso à saúde antes das Clínicas da Família 

2- Reinvidicação para implantação  

3- O processo de implantação 

4- Aceitação após implantação 

5- Relação dos profissionais das CF e dos ACS com a comunidade 

6- Participação da comunidade junto a equipe local 

7- A qualidade do serviço prestado 

8- Diferença do modelo anterior e modelo atual 

9- Expectativas 

10- Sugestões para melhoria 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise das informações foram realizadas de acordo com o tipo de dado gerado pelo 

instrumento de pesquisa. Assim, os conteúdos obtidos por meio das entrevistas gravadas 

foram totalmente transcritos. Em seguida, foi  realizada uma leitura detalhada e cuidadosa de 

todo o material, a fim de destacar os conteúdos que correspondem de forma mais direta às 

perguntas iniciais da pesquisa. Após a leitura, seguiu para a organização do material por 

categorias, para identificar as que mais contribuem para uma melhor compreensão da forma 

como os entrevistados pensam a questão da Expansão da ESF no Bairro de Santa Cruz. 

 

5.1. A caracterização dos interlocutores-chaves 

          A partir das narrativas, redigimos o trecho abaixo em que os interlocutores se 

apresentam e configuram as vivências que os credenciam como interlocutores-chaves para 

identificação dos entrevistados diretos deste estudo. As entrevistas transcorreram em um 

clima de colaboração e de construção de sentidos coletivos para o objeto deste estudo. Muitos 

optaram por nos fornecer ainda mais informações a partir das suas próprias visões sobre o 

SUS, a atenção primária e a expansão das CF no bairro.  

Interlocutor Chave 1 

 

Foi presidente do Conselho Distrital da Área Programática 5.3 do bairro de Santa 

Cruz. Nascido e criado em Santa Cruz. Morador, há 54 anos, do bairro Jardim 

Palmares (um dos primeiros bairros a ser fundado em Santa Cruz). O bairro Jardim 

Palmares foi construído com a finalidade de abrigar funcionários públicos que iam 

trabalhar nas repartições públicas de Santa Cruz. Sua mãe foi funcionária pública do 

antigo Instituto de Previdência do Estado da Guanabara e o seu pai também era 

funcionário público, quando era a antiga DLU. 

Interlocutor Chave 2 
 

Em 1999 era diretora do Posto de Saúde Lincoln de Freitas, afastou-se da direção, 

trabalhou na coordenação e logo após assumiu um outro cargo de chefia. Foi 

coordenadora da Estratégia Saúde da Família, onde vivenciou o PACS, vivenciou 

outras unidades que tinham sido transformadas em Estratégia Saúde da Família.Foi 
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coordenadora de saúde da Área Programática 5.3 no bairro de Santa Cruz, no 

período de 2007 a 2018. 

 

Interlocutor Chave 3 

Foi gestor da primeira Clínica da Família do bairro de Santa Cruz. Passou por 

conversão de mudanças do sistema de atendimento à saúde por duas vezes, sendo o 

primeiro momento no bairro Vilar Carioca e o segundo em Antares . Acompanhou as 

mudanças da época em que os prontuários eram registrados à mão e hoje são 

eletrônicos. Por não existir um modelo específico na organização, no momento de sua 

gestão, foi através da necessidade que criou-se indicadores para tal. Os indicadores 

foram: mapa de entrada, acolhimento através do agente e prontuário de família. Saiu 

da gestão em 2003, e passou a ser supervisor da implantação do Saúde da Família, 

onde fazia parte do treinamento de novas equipes. Fez parte de três momentos da 

expansão das Clínicas da Família. O primeiro momento de 1990 a 2000, o segundo 

momento expansão com casas alugadas e o terceiro momento com o Saúde Presente e 

as OSs. 

5.2 A visão dos interlocutores-chaves sobre a Expansão das Clínicas da Família 

          A narrativa dos interlocutores é permeada por um conjunto substantivo de reflexões 

teóricas sobre o processo de expansão da Saúde da Família no bairro em interação com o 

movimento social organizado no território. Partem de rememorar a criação do SUS como 

elemento essencial para compreender o contexto em que a Saúde da Família se estabelece na 

região. O “conselho de saúde” é reconhecido como instância essencial para a concretização 

das mobilizações necessárias no que tange ao acesso a saúde na região. Nos termos do 

Interlocutor-chave 1: 

O Conselho  começa com a Constituição, após a sua homologação, e que havia 

dúvida em como seria a fiscalização de três instâncias (saúde, educação e 

segurança). Com a Constituição foram criados vários Conselhos através da lei n° 

8.142. Havia o Instituto de Previdência, o Instituto de Comerciário etc. Após o 

Instituto Nacional de Previdência Social, antigo INPS, criou-se o Instituto Nacional 

Médico da Previdência Social (INAMPS), e logo após surgiu o Sistema Único de 

Saúde (SUS).  O SUS foi um sistema que deu direito à assistência médica aos 

trabalhadores e população. Com a criação do SUS foram criados os Conselhos de 

Saúde.(Interlocutor-chave 1)  
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Ao narrarar história evidencia a criação do Conselho Nacional, o Conselho Estadual, 

os Conselhos Distritais, para fiscalizar as ações do governo. O Conselho em Santa Cruz foi 

constituído por 50% de usuários, 25% de profissionais e 25% de gestores, sempre obedecendo 

a paridade dos usuários. As decisões passam pelos usuários pra aprovação  Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. O Conselho sobreviveu a todas essas etapas. A lei municipal nº 50.104, a qual 

efetivou o direito do cidadão, por isso a importância do Conselho. 

Em municípios pequenos, geralmente, esses conselhos são formados dentro de 

gabinete. Já no Rio de Janeiro, há dez Conselhos Distritais, dez Conselhos 

Municipais e o Conselho Estadual. O Conselho Municipal é o órgão fiscalizador do 

município pra atender a demanda dos distritos, e os Distritais é que atendem a 

demanda da sua área programática. Então o Conselho Distrital, tem a missão de 

discutir com a suas coordenações de saúde todo o plano estratégico de saúde da 

área, assim como implantação, abertura e habilitação de serviços que não 

tem.(Interlocutor-chave 1) 

5.3 A discussão sobre a expansão da ESF no Rio de Janeiro realizada no Conselho 

Na época a Secretaria convocou vários técnicos para reunirem-se com o Conselho, não 

só com o Distrital, mas também, com o Conselho Municipal.  Houve participação de 

membros da comunidade (lideranças comunitárias e associações de moradores) em todas as 

conferências onde foram discutidos os acontecimentos. 

Conselho Distrital, ele tem a missão de discutir junto com a suas coordenações de 

saúde todo o plano estratégico de saúde da área, assim como implantação de 

serviços que não tem, abertura de serviços, habilitação de serviços. E tudo isso vai 

de encontro às exigências do Ministério da Saúde. O exemplo aqui foi da expansão 

do Programa Saúde da Família aqui na nossa área. De 1988 até a chegada das 

Clínicas da Famílias nós só tínhamos os Centros Municipais de Saúde, os CMS, e 

esse CMS era o que fazia tudo, né. Mas nós não tínhamos aquela assistência 

preventiva, e sempre lutamos com isso. Porque [a gente] já conhecia o plano de 

saúde dela, nós já conhecíamos essa questão dos Programas Saúde da Família em 

outros estados, né (Interlocutor Chave 1) 

 

Não havia tratamento dentário. Extraia ou tomava um remédio pra passar a dor 

temporariamente. Se passasse mal iria para o Centro Municipal, onde tomava 

injeção e  verificava a pressão. Não havia medidas preventivas e nem programas de 

saúde. As Clínicas das famílias possuem ambos. Hoje, há oferecimento de programa 

do tabagismo, acompanhamento de pacientes com pressão alta, Essas medidas 

preventivas são importantes e são oferecidas pela Estratégia da Família. O maior 



41 

ganho não foi só em serviços e não só em programas, foi na prevenção das doenças 

que podem ser controladas e  acompanhadas. Então os programas que vieram junto 

com a Estratégia Saúde da Família foram de suma importância nos tratamentos e 

na qualidade de vida. Houve também a oferta da Academia Carioca, que é um 

programa de saúde,  que tem grande importância. (Interlocutor Chave 1) 

 

Pedrinhas, Sávio Antunes e  Jesuíta. Então, essa é a comprovação da importância 

da participação do Conselho, pois se o Conselho na época não tivesse participado 

da discussão, não haveriam clínicas dentro da comunidade. O Conselho não se 

posicionava contra ou a favor as OSs, pois o que se queria era assistência. Por 

isso o Programa foi aprovado pelo Conselho, pois houve consulta e trabalho em 

conjunto. O Conselho participou desde a implantação da primeira até a última 

Clínica da Família.(Interlocutor Chave 1) 

          Para Cotta et al, (2010, p.115), o controle social “deve ser concebido como resultado da 

participação direta da população no processo de gestão pública, resultando na apropriação 

pela sociedade de meios e instrumentos para planejar, fiscalizar e analisar as ações e os 

serviços de saúde”. Sua composição como órgão colegiado, se dá por meio de representantes 

do governo, profissionais de saúde, usuários e prestadores de serviço, garantindo-se a seguinte 

proporcionalidade dos membros: 50% usuários, 25% representantes dos trabalhadores e os 

outros 25% das vagas restantes preenchidas por representantes do governo e prestadores de 

serviço. 

O Conselho  Distrital de Saúde do bairro de Santa Cruz,  atua como  uma instância 

descentralizada e regionalizada com função delibrativa de planejamento, devem contar com a 

participação da comunidade, atuando na formulação, proposição e execução das Políticas 

Públicas, mas também no controle social, exercido por meio da fiscalização, do 

acompanhamento e avaliação das políticas de saúde. 

 

A expansão da ESF no bairro de Santa Cruz 

 

O levantamento da evolução histórica da implantação de USF em Santa Cruz  foi 

fundamental para a apreensão de uma melhor compreensão e visualização da expansão da 

Estratégia Saúde da Família no bairro de Santa Cruz. Pode-se verificar os avanços nesses 

últimos anos. Vejamos através dos relatos dos entrevistados como é percebido esse 

movimento de expansão. 
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Até 2009 havia 33% de cobertura, com unidades bem deficitárias no que diz 

respeito às equipes, com vínculos mais frágeis e eram ONGs.  A Área Programática 

5.3, no bairro de Santa Cruz, havia duas ONGs: era a ONG Campo e a ONG Cieso.  

Em 2009,  foi elaborado o plano de territorialização da área de Santa Cruz. A 

Prefeitura, através do subsecretário, na época, Dr. Daniel Soranz, apresentou o que 

seria o plano inicial de expansão da atenção primária na cidade, e começando pela 

[AP] 5.3.(Interlocutor Chave 2) 

 

O primeiro Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS), foi desenvolvido na 

área de Santa Cruz, mas também em Paciência e Sepetiba. O TEIAS levava em 

consideração todos os recursos já existentes. Então, por exemplo, como havia CMSs 

na área, eles foram considerados e entraram nos recursos existentes. Os territórios 

foram mapeados e como ferramenta para esse mapeamento, no início, foi utilizado o 

Google Earth.A partir desse mapeamento iniciou-se o processohave de expansão, 

levando em consideração o que seria necessário pra concluir os 100% 

especificamente aqui na área de Santa Cruz.(Interlocutor Chave 2) 

 

Segundo Pinto & Soranz, (2016), em maio de 2009, foi lançado no bairro de Santa 

Cruz, zona oeste, o mais distante do Centro da cidade, as diretrizes do Programa intitulado 

“Saúde Presente”, em que a Estratégia de Saúde da Família passou a ter novos recursos de 

investimentos e custeio para expansão programada até 2012 da ordem de 35%. Consta no 

Plano Estratégico da Prefeitura para o período de 2009- 2013, a meta era ampliar dez vezes a 

cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família. 

“A pretensão do Programa Saúde Presente era ampliar o acesso da população a saúde 

na AP 5.3,  e diminuir o grande vazio sanitário da área”, pois o acesso a saúde  era 

considerado deficiente, não atendo as necessidades das comunidades.  

 

O processo inicial foi bastante difícil. Até 2015. O Conselho de Saúde, participou 

ativamente desse processo. A evolução veio muito rápido, as inaugurações foram 

praticamente 80% já em 2010. Em 2011, depois 2016 e 2018, mas o fluxo maior foi 

logo no início do processo, onde foram construídas muito rápido.(Interlocutor 

Chave 2)  

 

Era uma área muita escassa de médico e de recursos. Por exemplo, pra apoio 

diagnóstico, essa expansão foi um ganho. Até 2009 tinha 1 milhão de procedimentos 

e ao  final de 2016, 5 milhões. Então isso significou o acesso das pessoas à atenção 

à saúde. 
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A grande vantagem foi a preservação das unidades, o uso dos recursos existentes, a 

participação dos servidores públicos e os funcionários que trabalhavam em ONGs e 

incluir mais recursos pra ampliação da assistência.(Interlocutor Chave 3) 

 

A preservação das unidades já existentes, mantendo o mesmo nível das novas 

clínicas teve papel relevante. Houve uma padronização. Não houve um desnível na 

Estratégia de Saúde da Família, pois havia um padrão mínimo na Estratégia de 

Saúde da Família. Não houve exclusão de unidades, aliás, a única unidade a se 

extinta foi a Waldemar Berardinelli, pois o prédio estava muito ruim. Porém, foi 

construída outra, no mesmo território. Já o Ernani Braga com a Estratégia de 

Saúde da Família foi modificado na própria unidade, pois foi derrubado e 

construído novamente.(interlocutor Chave 2) 

 

No caso de Santa Cruz-Centro, Santa Cruz, não só Centro, nós tivemos novas 

unidades pra preencher os vazios sanitários existentes com a inauguração de 

clínicas novas.  A Ilzo Motta de Mello e Jamil Haddad, por exemplo, são unidades 

novas que preencheram a necessidade de cobertura da população. (Interlocutor 

Chave 2) 

 

Havia  no  bairro  duas unidades convertidas, Antares e Vilar Carioca. Manteve-se 

somente a de Antares, que passou a ser referência para os novos profissionais. Os 

novos profissionais passavam por um treinamento de um a dois meses, onde após a 

conclusão eram encaminhados às unidades.(Interlocutor Chave 3) 

 

Com a ação da atenção primária na [AP] 5.3 a intenção foi realmente mudar o 

modelo de atenção numa área programática cujas características da população 

eram de bastante necessidade, as pessoas necessitando muito de atenção à saúde, o 

perfil socioeconômico era vulnerável. O grande desafio era mudar a cultura com o 

novo modelo de atenção.(Interlocutor Chave 3) 

 

O primeiro grande desafio foi a Policlínica Lincoln de Freitas, que era o lugar da 

atenção, pois tinha atenção básica e foi canalizada. A Policlínica Lincoln de Freitas 

passou a ser uma clínica de referência.  

 

O modelo de atenção programática, aos poucos, foi substituído pelo modelo da 

Estratégia, que é um modelo mais universal. Assim, a população pode incorporar o 

que seria a Estratégia de Saúde da Família.(Interlocutor Chave 2) 
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          O presente estudo  evidenciou que a Expansão da Estratégia Saúde da Família atuou 

como um importante mobilizador das forças sociais locais, que exerceram um papel de 

garantir atenção à maior parte  das necessidades  em articulação com o governo local, 

buscando  soluções  e resoluções para os problemas apresentados pelos usuários.  

 

5.4 A visão dos entrevistados sobre as Clínicas da Família 

          Os entrevistados indicados pelos Interlocutores chaves, foram selecionados e 

entrevistados em oito Clínicas da Família distintas das 16 Clínicas existentes no bairro de 

Santa Cruz, por participarem ativamente no processo de Implantação e Expansão da 

Estratégia Saúde da Família:  (1) Catta Preta, (2) Ernani de Paiva Braga,(3) Deolindo 

Couto,(4) Décio do Amaral Filho,(5) José Antônio Ciraldo, (6) Lenice Maria Monteiro,(7) 

Sávio Antunes,(8) Região Central,  especificações das Clínicas constam acima no quadro 1. 

 
5.4.1 O acesso da comunidade antes das Clínicas da Família 
 

Neste estudo buscamos conhecer as diferentes visões dos entrevistados sobre o modelo 

de atenção à saúde ofertado no bairro antes do processo de implantação das Clínicas da 

Família (CF). As diferentes percepções estiveram ancoradas na escassez dos serviços 

presentes no bairro antes da expansão das CF: 

Horrível, porque as pessoas tinham que chegar 4h da manhã, pegar aqueles 

números limitados pro atendimento, né, e muitas das vezes não se conseguia. Vamos 

supor, 20 números, às vezes vinham 100. Então aquela pessoa, aquele idoso, 

voltava no outro dia. E hoje ele é agendado, se não tiver nada agendado sempre ele 

tem o atendimento, ele é sempre bem atendido na clínica. Então é uma diferença 

enorme. (Helena//43a/ CF Deolindo Couto – grifos nossos) 

O acesso era difícil porque tínhamos só dois postinhos: o da Urucânia e o Aluísio 

Amâncio [da Silva], que é em Jesuíta, longe, as pessoas tinham que ir pra lá ou 

então pro Lincoln [de Freitas Filho]. E quando surgiu a implantação da Clínica da 

Família foi muito bom porque ficou mais próximo, o território abrangeu a 

território, então as pessoas tiveram um acesso melhor à unidade de saúde e à saúde. 

(Barbara/59a/FC Lenice Maria – grifos nossos) 

 

Olha, é... Era difícil porque quando se dirigia aos postos de saúde havia uma 

necessidade de chegar cedo porque não havia agendamento. Então as pessoas iam, 

enfrentavam filas e nem sempre era aquele período que a pessoa poderia ter uma 
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consulta, de mudar ou não. Então teria que enfrentar fila e enfrentar também uma 

escala, que poderia ser possível ser atendido naquele dia ou não. (Antônio/ 73 a/ 

Região Central – grifos nossos) 

 

Era através de postos de saúde, onde tinha um pediatra, um clínico e um 

ginecologista, e uma enfermeira-chefe, um diretor de programa e o diretor da 

unidade de saúde. Então as pessoas eram vacinadas, eram atendidas, existia o 

programa de hipertensão e de diabetes e também o trabalho de anticonceptivos 

para as mulheres e para os homens nas unidades de saúde. O modelo era esse. Aqui 

na minha área, que corresponde Areia Branca, havia um corredor sanitário negro. 

Porque as pessoas aqui elas tinham o cartão do posto de saúde do Rola, tinham o 

cartão do Lincoln, tinham o cartão do posto de saúde de Sepetiba. E elas 

procuravam onde tinha esses médicos, aonde tinha médico que alguém falava que o 

médico era bom elas iam lá ser atendidas. Entendeu? Elas procuravam. Chegavam 

de madrugada, dormiam na porta do posto pra serem atendidas porque tinha 

senha pra ser dada, entendeu? Tinham que passar pela triagem da enfermeira-

chefe... Era um aborrecimento constante. (Dirceu/63a/CF José Antônio Ciraudo- 

grifos nossos) 

 

Filas na madrugada com atendimento através de senhas, sem garantia de atendimento,  

Número reduzido de Postos de Saúde, tinham apenas dois  postos de saúde para atender a toda 

região. Cartões de atendimento de postos diferentes; usuários rodavam o bairro todo em busca 

de atendimento por qualidade anunciada (médico bom) ou por necessidades emergenciais. As 

narrativas configuram uma percepção da atenção antes das CF pautadas por um modelo 

assistencial centralizado e de baixa cobertura. 

 A Estratégia Saúde da Família, pautada nas diretrizes do SUS, visa um novo formato 

de organização do trabalho, modificando a forma de prestação de assistência, transformando 

em um novo modelo de Atenção Primária. Tem como objetivo inovar por meio do 

estabelecimento de vínculos e corresponsabilização entre profissionais de saúde e população 

usuária dos serviços (COELHO, 2009). Neste sentido, analisando  as diferentes percepções 

dos entrevistados percebe-se,  que  com  a expansão da ESF, busca-se um  atendimento aos 

usuários com equidade, descentralizado e integral.   
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5.4.2 Reinvidicação para implantação  

 

Conforme a Portaria MS/GM, publicada em 1994, o objetivo geral da implantação do 

ESF é “melhorar o estado de saúde da população, mediante a construção de um modelo 

assistencial de atenção baseado na promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e 

recuperação da saúde em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde - SUS e dirigidos aos indivíduos, à família e à comunidade”. 

Para que isto ocorresse seria necessário o conhecimento da realidade da comunidade 

local. Assim, a participação de membros da comunidade para a implantação das Clínica da 

Família conforme preconizado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro também mostrou-

se essencial no período de implantação, assim como também para sua manutenção. Nesse 

aspecto – do diálogo entre gestão municipal e a realidade comunitária – os conselheiros de 

saúde e líderes comunitários tiveram papel fundamental para a concretização da implantação e 

expansão da ESF no bairro.  

Sim, sim. No ano de 2008, né, onde se começou a surgir a ideia, a gente fazia parte 

do Conselho. Eu, particularmente como líder comunitário, fazia parte do Conselho 

Distrital de Saúde, né. E a gente reivindicava muito já, que era um programa 

muito viável pra comunidade, né. Até porque a gente... Eu moro numa comunidade 

de abrangência, de população muito extensa, né, questão demográfica, de 

atendimento pro usuário de um modo geral, falando de uma maneira bem 

generalizada. E quando a clínica foi implantada em 2011 dento de um projeto 

Programa Saúde da Família, ela foi bem acessível mesmo, no início, como eu 

declaro aqui, pros moradores. Porque realmente ajudava até a desafogar o posto de 

saúde, né, que já tinha um programa mais tradicional, que é na comunidade E 

atendia quase 5, 6 mil moradores, né, na comunidade do Barro Vermelho. E aí 

mediante as gestões públicas que foram mudadas, e depois se tornou unidade mista 

e criou todo... Aparece toda uma dificuldade conforme as gestões públicas vão 

mudando, né. E aí nós usuários tentando se adaptar, o profissional se adaptando 

também pra atender. Entre uma articulação ou outra de entendimento, né, a gente 

sabe que cria toda uma dificuldade porque nem tudo parte da participação do 

usuário. (Fábio/50 anos/Décio do Amaral Filho – grifos nossos) 

   

A comunidade não reivindicou propriamente, mas eu como liderança comunitária, 

fazendo parte do Conselho, e outros líderes comunitários da redondeza 

reivindicamos, através de propostas, nas pré-conferências, nas conferências 

municipais, estaduais e nacionais. E nossas propostas ficaram lá até 2009, [quando] 
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apareceu o Dr. Daniel Soranz com a proposta do governo federal de implantação das 

Clínicas da Família, da saúde primária no nosso território. A início, na votação, 

alguns moradores que não sabiam como era o projeto não quiseram aprovar. Mas 

nós como lideranças comunitárias, sabendo a fundo como era o projeto – a gente já 

tinha visto o projeto – nós [nos] mobilizamos junto a eles pra conscientiza-los de que 

era uma coisa boa, que a gente podia adequar ao longo do tempo. E então nós 

aprovamos na pré Conferência Distrital de Saúde e daí foi pra outras instâncias e foi 

aprovada a nossa cobertura de Clínica da Família. Não temos os 100%, mas estamos 

nos 94% de cobertura no nosso território em Santa Cruz.( Barbara/59a/CF lenice 

Maria) 

A comunidade, ela ficou sabendo através da imprensa, através de vários órgãos que  

haveria algo diferente que viria acontecer em Santa Cruz. Acontece que através do 

Conselho Distrital de Saúde e junto com a Coordenadoria aceitamos uma indicação 

de modelo que começou a ser implantado em Santa Cruz. A Clínica de Família 

começou através de Santa Cruz e começou com uma aceitação muito boa. 

(Antônio/73 a/Região Central) 

         Os entrevistados apresentam uma perspectiva diferenciada sobre o grau de participação 

da comunidade no processo de expansão da ESF no bairro. De uma percepção mais 

reinvindicativa até uma visão mais consultiva em que o gestor público tomou a decisão 

(embora reconhecidamente política) e a negociou diretamente com as instancias de controle 

social presentes no bairro.  

         A pretensão do  processo de expansão ESF,  era ampliar o acesso da população aos 

serviços de saúde, e as solicitações  se deu por vias institucionalizadas,o Conselho Distrital de 

Saúde, a Coordenação de Saúde, com o objetivo de priorizar as necessidades locais de cada  

território. 

 

5.4.3 O processo de implantação 

 

        Apesar dos marcados princípios constitucionais de 1988, a cidade do Rio de Janeiro se 

destacou desde as décadas de 1990/2000 pela baixa capacidade de ampliação dos serviços de 

atenção básica públicos e universais de saúde, com grande redução de sua oferta, 

financiamento público no limite mínimo constitucional estabelecido, por um lado, e, por 

outro, um crescimento histórico dos planos privados de saúde, conforme destacaram, Pinto & 

Soranz, (2016) 
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       No Rio de  Janeiro a gestão municipal decidiu ampliar a rede básica, adotando a expansão 

do modelo da ESF em 2009. A Área Programática 5.3 foi identificada como prioritária,  o 

bairro de Santa Cruz foi o primeiro bairro a ser contemplado  com a implantação 

considerando a baixa  cobertura na saúde da família e falta de acesso ao sistema de saúde, 

centrado na ótica hospitalar, o baixo númerode unidades básicas de saúde e de equipes  e os 

fluxos de referência insuficientes e ineficientes (RIO DE JANEIRO, 2009a). 

        Foi  possível observar alguns aspectos da forma como o processo de implantação foi 

percebido pelos moradores atuantes como conselheiros e/ou lideres comunitários: das 

delicadezas do processo de cadastramento; as expectativas frente a contratação de agentes 

comunitários de saúde e a chegada dos serviços aos diferentes territórios no Bairro visto como 

um valor positivo.   

       Os objetivos da implantação do modelo de saúde da família como estratégia para 

reorientação do modelo assistencial são: prestar assistência integral, contínua, resolubilidade e 

boa qualidade as necessidades de saúde da população adscrita; intervir sobre os fatores de 

risco aos quais a população está exposta; humanizar as práticas de saúde através do 

estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população; proporcionar o 

estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações intersetoriais; contribuir 

para democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da organização dos serviços 

e da produção social da saúde; fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de 

cidadania e, portanto, expressão de qualidade de vida e estimular a organização da 

comunidade para o efetivo exercício do controle social (COSTA e CARBONE, 2004). 

       O processo de implantação seguiu permeado por expectativas positivas para a população 

e para os líderes e ativistas do bairro. Mesmo os desafios eram acompanhados de perto e em 

sintonia com as necessidades apontadas pelo modelo de atenção a ser implantado.  

 

Delicadezas do cadastramento: a desconfiança da população  

Foi assim um pouco complicado porque como eles tavam acostumados com 

postinho, eles não achavam que tinham que ser cadastrados de novo, né. E nós 

precisávamos fazer o cadastro pra saber quais eram as pessoas mais carentes, qual 

era  a parte pior da comunidade, que merecia mais atenção pela questão de saúde 

mesmo, de higiene... Então era complicado pedir documento, de criança... Também 

tinham aqueles que não tinham documento nenhum, a gente tinha que orientar, ir 

pra assistente social pra fazer documento... Mas depois que eles entenderam que o 

atendimento ia ser assim muito melhor eles abraçaram a Clínica. (Helena/ 43a/CF 

Deolindo Couto) 



49 

 

As expectativas frente a contratação de agentes comunitários de saúde  

Lá em Antares se espalhou o boato que ia acontecer um programa novo de saúde e 

aí tinha uma folha de inscrição na associação com quatro perguntas: o que era o 

agente de saúde, o que fazia o agente de saúde, se você conhecia toda a 

comunidade, se você tinha acesso ali à comunidade. A partir dali parece que se 

inscreveram 70, 75 pessoas, e a partir daí houve a chamada de entrevista de todos 

eles. E logo depois a formação das equipes. No caso lá eram 30 agentes de saúde 

moradores da comunidade. (Emerson/37 a/CF Sávio Antunes) 

 

A chegada dos serviços aos diferentes territórios no Bairro visto como um valor positivo  

 

Assim, o processo de implantação foi que na época a Prefeitura tava vendo locais, né, 

provavelmente vendo locais pra ser implantada a Clínica da Família de acordo com a 

demanda. Tinha uma demanda local, né, e a gente tentava apontar pras 

coordenações, né, tanto daPrefeitura, quanto do próprio Conselho, qual era a 

necessidade de se implantar, onde eles viam, de acordo com a necessidade da região 

demográfica, vamos dizer assim... O índice populacional, questões de IDH, essas 

coisas todas eram muito importantes pra ser criado [a Clínica da Família.(Fábio/56 a 

/CF Décio do Amaral Filho) 

 

Observa-se a dificuldade inicial do que era a Clínica da Família para a população, mas 

segundo Martins et al (2008) destacam a necessidade de que os cidadãos acreditem na 

possibilidade de transformação da realidade vivida. O processo de implantação das CF tal 

qual o modelo preconizado (ABRÃO, 2015; SORANZ, 2016). “Mostrou-se no âmbito do 

território,  três dimensões a destacar: uma primeira dimensão refere-se a relação estabelecida 

pela gestão municipal com as associações de moradores; outra dimensão, o campo de trabalho 

aberto a moradores para participarem de seleções e atuarem como ACS e como terceira 

dimensão: a relação da comunidade, da população que já haviam experimentado  o modelo 

anterior e as que receberam pela primeira vez um serviço de saúde tão próximo ao seu 

cotidiano”.  
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5.4.4 Aceitação após implantação 
 
 

Como todo processo de mudança requer um período de adaptação, assim não foi 

diferente com os moradores de Santa Cruz referente à implantação da Clínica da Família. 

Após um determinado período em que o processo foi efetivado e se conhece a prestação de 

serviço observa-se a reação da população, pois os usuários não compreendiam o sistema  de 

trabalho oferecidos. 

 
 
Desafios do modelo de atenção pautado na prevenção e promoção da saúde e não na 
urgência 

 

A aceitação foi boa, mas no início eles... No início não, até os dias atuais ainda tem 

alguns moradores que acham que é um pronto atendimento, uma Unidade de Pronto 

Atendimento, o UPA, sendo PSF. Mas a aceitação foi boa. Vivemos com a nossa 

unidade cheia de segunda a sábado, fazemos nosso atendimento, né, como podemos 

fazer, na medida do possível, e foi uma boa aceitação. (Barbara/ 59 a/CF Lenice 

Maria) 

 

Construção de uma cultura de autocuidado com as doenças transmissíveis e não 

transmissíveis  

Sim, houve até uma melhora na maneira de se trabalhar. Porque a gente encontrava 

muita vacina atrasada, pessoas com pressão muito alta, pessoas com a glicose  

muito alta, e aí essa pessoa meio que ficava jogada dentro da comunidade(Helena 

43ª/CF Deolindo Couto).  

            

Segundo (Starfield, Shi e Macinko et al., (2005), Quanto mais um sistema de saúde é 

orientado para a APS (Atenção Primária em Saúde), melhores são os níveis de saúde da 

população e a satisfação dos usuários, e menores os gastos, determinando sistemas mais 

efetivos, equitativos, eficientes e de maior qualidade – além de possibilitar uma distribuição 

mais equitativa da saúde nas populações, melhorando a saúde global e reduzindo as diferenças 

de saúde entre os subgrupos populacionais. 
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Percebe-se que mesmo alguns não tendo a clareza do que a Clínica da Família 

propunha inicialmente, a aceitação após a implantação foi notória, em especial, pelo acesso 

próximo que configura o serviço implantado. 

5.4.5 Relação dos profissionais das CF e dos ACS com a comunidade 
 
             
          Desde julho de 2002, a categoria de ACS é tida como uma profissão regulamentada 

com a Lei Federal n° 10.507 em 10 de julho de 2002 e  caracterizada pelo exercíciode 

atividades, em concordância com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local, de 

prevenção  de saúde em ações domiciliares  ou comunitárias, individuais.Os requisitos para o 

exercício da profissão são: residir na área da cominidade e que atua e ter concluído o curso 

para formação de ACS bem como o ensino fundamental(BRASIL,2007b). 

         Entre às atribuições específicas do ACS   (BRASIL,2006b): 

- desenvolver  ações que busque a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita, 

considerando as características  e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 

indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

- tabalhar  com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 

- acompanhar , por meio de VD, todas as famílias e pessoas sob sua responsabilidade , de 

acordo com as necessidades definida pela equipe. 

        A participação da comunidade na Clínica da Família é uma das suas principais 

características e com isso há um estreitamento de laços da comunidade e a população que 

utiliza aquela prestação de serviço local. O usuário sempre espera ser ouvido e entendido 

pelos profissionais que os atendem. Observa-se que isso é vivenciado nas CF através das falas 

dos entrevistados. 

 

Criação de vínculos com ACS: acompanhamento e intimidade  

Então, eles têm um movimento mais assim, eles criam vínculo, né, com todos os 

profissionais. Mas especialmente com agente comunitário de saúde. Por quê? O 

agente comunitário pode tá no mercado, pode tá no médico... Onde ele tiver, ele vai 

ser reconhecido mesmo sem uniforme. E essa pessoa, ela vai sempre tirar as 

dúvidas, porque vira praticamente um parente. Já chama por nome, dá presentinho 

em alguns períodos... Então quer dizer, é uma intimidade. Por isso que às vezes eles 

falam algumas coisas pro agente comunitário e não falam pro enfermeiro. O 
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enfermeiro descobre às vezes umas coisas graves por causa do acompanhamento do 

agente. (Helena/ 43 a/CF Deolindo Couto – grifos nossos) 

 

É de um contato direto, né, praticamente diário, entre eles, lógico. O que é 

importante do agente de saúde é passar essa informação, né. Todas as informações, 

as capacitações que eles tiveram, passar pro usuário, né. E entre o profissional, 

depois que você chega dentro de uma unidade, né, o atendimento, ele pode ser tanto 

facilitado – facilitado que eu quero dizer [é] ser bem atendido, né – ou ter as suas 

dificuldades.(Fábio/56 a /CF Décio do Amaral Filho) 

 meu ver é boa a relação [entre as equipes e a população]... Porque houve um 

episódio da gerente ter que sair da unidade e a comunidade em peso e os 

funcionários reivindicaram a favor dela e a empresa [OS] colocou de novo a 

gerente no posto dela. Então assim, a meu ver eu entendo que a nossa comunidade 

interage muito bem na nossa unidade. (Barbara 59 a/ CF Lenice Maria) 

.. Mas enfim, lá atrás [entre] os moradores foi uma aceitação muito boa. Eu tô todo 

dia dentro da comunidade conversando com morador; todo dia tô recebendo gente 

na Associação. Aquela época, quando se implantou essas Clínicas, as pessoas 

gostaram do trabalho, abraçaram o trabalho. (Carlos 56 a /CF Catta Preta) 

A Clínica da Família favorece a integração entre comunidade e equipes de saúde da 

família. Destacamos o papel do Agente comunitário que conhece bem a comunidade e os 

gestores da Clínica da Família. Além disso, o oferecimento de reuniões e palestras aos 

usuários proporcionam essa participação, possibilitando a construção conjunta de planos 

assistenciais  em comum que proporcionem cuidados mais integrais às pessoas  e a famílias da 

comunidade. 

 

5.4.6 Participação da comunidade junto à equipe local 

          Vem crescendo a importância de avaliara perspectiva do usuário quando se aborda a 

qualidade dos serviços de saúde. O papel do usuário como protagonista  do sistema  de saúde 

tem impacto direto na melhoria do serviço. Assim, é fundamental conhecer como os usuários 

avaliam o atendimento prestado, para  pensar as práticas profissionais ou intervir sobre  a 

forma  de organização dos serviços, visando seu aperfeiçoamento (DONATELA, 2003) 

Sim, sempre que eles podem eles vêm, ou em reuniões com gerentes, né, às vezes 

periodicamente tem algumas reuniões, eles vêm, participam, ou eles vêm 
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diretamente e procuram a gerente: “Olha, a gente quer propor isso porque estamos 

sentindo falta disso ou daquilo”. Existe uma interação. E também passam pra gente, 

quando a gente visita eles passam qual é a necessidade deles. (Helena/43 a/CF 

Delindo Couto) 

 

 A comunidade? Sim. Cada comunidade tem as suas lideranças. Temos o Colegiado 

gestor, que é toda primeira quarta-feira de cada mês, e ali é discutido. A direção da 

Clínica coloca lá equipe pra gente se reunir a nossa saúde da área. Então é aberta a 

reunião, participa quem quer, e quem não quer participar é porque não quer uma 

melhora. Mas quem quer participa e quem participa volta sempre. Isso é sem 

dúvida.(Carlos/56 a/ CF Catta Preta) 

Observa-se que a participação da comunidade local é muito importante para futuras 

tomadas de decisões, pois conforme Peduzzi (2005). A característica peculiar da ESF é a 

aproximação e vínculo existente entre comunidade e equipe, ouvir os usuários, suas sugestões, 

necessidades e tirar suas dúvidas,  favorece a integração e a democratização das instituições 

em busca de um projeto assistencial comum.  

 

5.4.7A qualidade do serviço prestado 

           A  prestação de serviços com qualidade é essencial para a manutenção e para o sucesso 

da Clínica da Família. Assim, os seus gestores precisam estar preparados para atender às 

necessidades dos seus usuários, a fim de satisfazê-los, e para que isso aconteça é necessário 

muita dedicação, e que o serviço seja levado a sério por todos os envolvidos, sejam médicos, 

enfermeiros, agentes de saúde, usuários, dentre outros. 

Bem, no meu modo de ver é bem satisfatório, né. Antes, como eu disse, quem 

precisava, por ter uma agenda, tinha que esperar desistência. Hoje existe uma porta 

de entrada que a gente chama de acolhimento e dezenas de pessoas são atendidas 

antes dos atendimentos agendados. Existem os exames laboratoriais que são muito 

bons, ultrassom, raio X, coisas que a gente não encontrava antigamente. (Fábio/50 a / 

CF Décio do Amaral Filho – grifos nossos) 

Bem, no meu modo de ver é bem satisfatório, né. Antes, como eu disse, quem 

precisava, por ter uma agenda, tinha que esperar desistência. Hoje existe uma porta 

de entrada que a gente chama de acolhimento e dezenas de pessoas são atendidas 

antes dos atendimentos agendados. Existem os exames laboratoriais que são muito 
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bons, ultrassom, raio X, coisas que a gente não encontrava antigamente. (Fábio/50 a / 

CF Décio do Amaral Filho – grifos nossos) 

Excelente. Eu digo excelente porque aí rapidamente a população começou a 

perceber que não precisava acordar cedo, de madrugada, nem isso, né. Apesar de 

que eu vejo que no início houve um pouco de dificuldades em relação aos agentes 

[para] compreender qual seria seu comprometimento com visitas, essas coisas 

todas. (Antônio73 a. Região Central) 

 

Olha, eu acho que do início da minha entrevista já venho falando, né. Na gestão do 

Eduardo Paes nós éramos ricos, né, de saúde, de Clínica da Família, em tudo. Os 

funcionários recebiam, tinha médico, a contratação era mais... Porque o cara quer 

trabalhar e receber seu salário, né, então se o cara não recebe o salário dele hoje... A 

gestão de hoje que a gente vê é que não tem salário, não tem insumo, tudo tá faltando. 

Então isso quem vai perder? A própria Clínica com menos médico vai atender menos 

gente, então com certeza a coisa ficou bem ruim. E hoje eu parabenizo, falo sempre 

isso nas minhas reuniões, porque os profissionais que nós temos hoje, tanto médico, 

enfermeiro, administrativo, os gestores são parceiros, tiram leite de pedra pra 

sobreviver e manter os níveis da saúde mais ou menos, não pior. Porque poderia ser 

pior, como a gente vê em outros lugares do município do Rio de Janeiro.(Carlos 56 a / 

CF Catta Preta) 

Porque hoje a gente tem uma barreira: nós não encontramos médicos na Clínica da 

Família, né. Então ontem mesmo não tinha médico nem técnico, nem pra fazer um 

curativo, entendeu? Hoje [se] você tem que fazer um curativo, você tem que passar 

pelo médico pra te receitar o curativo pra tu fazer, ou [em] um outro dia, enfim. 

Tem todo um... Antes não, você... Como é que muda toda uma gestão, né? 

(Fábio/50 a/ CF Décio do Amaral Filho) 

 

Hoje já tem dificuldade, mas já participou mais. Exatamente por causa dessa 

dificuldade de gestão, de mudança, e que se convoca a comunidade que talvez já 

não tenha interesse em participar. Mas eu continua atuante, vou nas reuniões, 

enfim, participo, dou sugestões, até como articulador. Acho que é o que a 

comunidade pensa um pouco, né. (Emerson/37 a / CF Sávio Antunes – grifos 

nossos) 

Alves (2003) declarou que o atendimento  se baseia nas percepções, ou seja , o grau de 

satisfação do usuário quanto a qualidade do atendimento, sendo esta  o resultado da 

comparação entre as espectativas e o que ocorre na realidade. Afirmou ainda que, a percepção 

permite tomar  consciência do mundo  e todo pensamento humano decorre das de percepções, 
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ou seja , as  pessoas agem ou reagem de acordo com o que percebem  e interagem  com o 

meio ambiente em sua volta. 

Observa-se que serviço prestado, hoje, pela Clínica da Família é avaliado como 

satisfatório pelos entrevistados, mas apontando as dificuldades já existentes, identificadas a 

partir das decisões tomadas pela gestão municipal. Barreiras como ausência de profissionais, 

em especial, profissionais  médidos e/ou limitações na participação da comunidade são 

referidas como associadas aos processo de gestão, em nível municipal e em nível local, 

envolvendo as OS responsáveis pelas diferentes CF e suas próprias gerências.  

5.4.8. Diferença do modelo anterior e modelo atual 

 

          Alguns aspectos do processo de trabalho das CF são percebidos como marcos 

essenciais da mudança do modelo. Dentre eles: as consultas agendadas, a busca ativa, a CF 

como porta de entrada para redes de referência e contrareferência,  a atenção via linhas 

de cuidado de causas sensíveis a atenção básica, Neste sentido, os atributos da Atenção 

Primária estudados por Starfield, (2002) são observados na prática pela liderança entrevistada. 

A compreensão frente ao modelo que se configura mediante as vivencias da comunidade na 

relação cotidiana com o serviço. 

 

Totalmente diferente, né, como água pro vinho. Porque não precisa chegar de 

madrugada, as consultas são agendadas, as crianças e gestantes são acompanhadas, 

além dos hipertensos e diabéticos... Também os TBs, né, os [que têm] tuberculose... 

Quer dizer, é tudo muito acompanhado de perto e amarradinho com agente 

comunitário, enfermeiro e médico. Então quer dizer, no postinho o paciente tinha que 

ir até lá. Na Clínica da Família se ele não aparece alguém vai atrás, então ele é bem 

acompanhado. E aí o que que acontece? A Clínica da Família é fundamental na vida 

deles. Porque o que que acontece? Às vezes a gente visita a pessoa, a pessoa fica 

esperando, não sei o quê... A gente tem que orientar: “Vai lá na Clínica [para] ser 

avaliado”. E é uma coisa grave, muitas vezes eles chegam aqui e já sai de 

ambulância porque o negócio era sério. Quer dizer, precisou [de] um agente 

comunitário chegar lá e falar: “Olha, você tem que ir na Clínica da Família, passar 

por uma avaliação”. Então a Clínica da Família é muito importante e eu acho que 

sem ela hoje as pessoas não iriam se adaptar.(Helena 43ª a/ CF Deolindo Couto) 
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          A ESF por sua proximidade com o cotidiano da população se constitui como um lócus 

privilegiado para a adoção de uma nova forma de organização do cuidado em saúde, 

produzido por equipe multiprofissional, com atuação em um território definido e com uma 

população adscrita. Busca-se o desenvolvimento de práticas de saúde mais integrais e 

resolutivas, com a participação da comunidade na identificação dos problemas de saúde, bem 

como no planejamento e na avaliação das atividades desenvolvidas (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). Nesse sentido  percebe-se grau de satisfação apresentado pelos 

entrevistados com o novo modelo de atendimento prestado nas CF, pois os usuários sabem 

onde poderão ser atendido em suas necessidades de saúde. 

         

5.4.9 Expectativas para o futuro 

          A Estratégia Saúde da Família tem um papel importante para a saúde da população, 

pois se evidencia um modelo de reorientação das práticas e ações realizadas no âmbito da 

saúde, pretende-se se oferecer uma atuação focada nos princípios da vigilância em  saúde, 

buscando o trabalho coletivo no sentido de mudanças sociais. Segundo a PNAB – Política 

Nacional da Atenção Básica (BRASIL, 2017), a gestão deste nível de atenção está 

diretamente relacionada com os municípios.  

          Neste sentido, a gestão 2017 – 2020 do município do Rio de Janeiro foi avaliada por 

parte dos entrevistados como limitadora da expansão e aprimoramento da atuação das 

Clínicas da Família. Ao contrário, alegando que o número de Clínicas da Família em todo 

Município do Rio de Janeiro está muito elevado aliado a ociosidade por parte das equipes, 

houve uma deliberação por parte do Secretário da Casa Civil pela redução do número de 

Clínicas da Familia em todo Município, com o corte de 239 da Atenção Primária e  a   esta 

redução provocará a extinção 1,4 mil postos de trabalho, sendo profissionais que compõem 

184 Equipes de Saúde da Família e 55 de Saúde Bucal, na área Programática 5.3 seriam 

reduzidos 14 Equipes de Saúde da Família, informação não confirmada pela AP 5.3 que alega 

redistribuição das equipes.  

 

Olha, olhando a política atual eu vejo muito escuro. Eu vejo muito escuro porque eu 

noto que o município, ele não está conseguindo dar andamento, tá, no que é proposto, 

né. E como já houve muitas falas de que fecharia alguns postos priorizando ter a 

Clínica de Família [que] voltar a assumir em alguns setores o antigo posto, ou criar 

novos postos. Mas eu vejo isso muito difícil porque quando já tem alguma coisa 
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implantada, criada, as mudanças tornam-se aflitivas. Nesse aflitivo, quem perde é a 

população. (Antônio/ 73 a /Região Central) 

Sinceridade? Não tenho uma boa expectativa não. Porque eu acho que entra 

governo, sai governo e eles não respeitam a vontade da população. A população 

tem tentado ajudar de todas as maneiras, indicando aonde tá o erro, aonde tem que 

ser trabalhado. Aí o governo pega as ideias da população e transforma do jeito 

que ele quer, aí fica difícil. Fica faccionando pra poder dar cargo a A, a B ou a C. 

Nós não tamo aqui pra dar cargo. A gente tá aqui pra trabalhar como um todo. A 

gente quer uma saúde digna, cidadã, né, e com a realidade da população. (Gerson/ 

56 a/ CF Renani de Paiva Braga) 

 

Assim, se for o modelo que a gestão atual, né [risos]. De dar continuidade... Fica 

ruim o atendimento, a gente tá vendo que a gente vive numa situação muito singular, 

né, sobre o desenvolvimento da Clínica da Família, né. A coisa continua reduzida, 

com dificuldades no atendimento. Ao longo do tempo parece que a coisa se perdeu, 

né, na gestão tanto pública, quanto... Aí reflete na gestão interna das clínicas da 

família e consequentemente o usuário também sofre, né. E aí se a gente cria uma 

expectativa de querer melhorar... A gente tem uma esperança que melhore, né, mas 

não depende, a coisa vem muito mais de cima do que a gente aqui embaixo tenta 

pedir, exigir. Vamos continuar pedindo, vamos sim, continuar exigindo sim, né, mas 

a questão da saúde é muito séria, e que os gestores, né, os gestores públicos possam 

desenvolver e levar o programa com mais seriedade de fato, né, dando condições aos 

profissionais pra trabalhar e desenvolver.( Fábio 50 a/ CF Décio do Amaral Filho) 

  

 Olha, vai ter uma conferência agora em março ou abril, distrital. A associação de 

moradores onde eu moro, local, está indicando eu e o presidente pra sermos 

conselheiros e nós vamos tentar ver se a gente consegue nessa conferência melhorar, 

botar esse sistema. Qual sistema? O gestor tem que ser público! Porque as OSs só 

pensam em lucrar, só pensam em ganhar dinheiro, se parou de pagar de pagamento 

elas entram em greve, para. A gente não para, a gente dá atenção ao contribuinte, e 

eles não, eles não tão nem aí pra gente. Então se o gestor for público ele tá ali, ele 

talvez tenha uma formação lá na Fundação Oswaldo Cruz de gestão pública ou 

gestão em saúde – o principal é ter a gestão de saúde(Dirceu 63 a/ CF José Antônio 

Ciraudo). 

          A avaliação de políticas e progamas é essencial em saúde pública, pois contribui para os 

esforços em busca de uma sociedade mais saudável e previne o desperdício de recursos de 

programas ineficazes(VALGHAN,2004). Entretanto o  compromisso político com a 
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população e a competência técnica da gestão aparece como um caminho a ser percorrido pela 

gestão pública municipal. O exercício da participação social pressupõe visão crítica e ao 

mesmo tempo propositiva, fortalecendo os espaços existentes, para o diálogo, a negociação e 

a construção de soluções na articulação com as políticas e serviços públicos.  

 

5.4.10 Sugestões para melhoria 

          Costa (2009),diz que o a partir de um território delimitado o trabalho da equipe com 

vinculo e compromisso e corresponsabilidade com acomunidade assistida pode realizar as 

ações de saúde através dos serviços de acordo com a necessidade  encontrada, contribuindo 

para organização da demanda  aos demais pontos da rede de atenção. Portanto  o acesso aos 

serviços de saúde remete assistência a população, com profissionais motivados e qualificados 

para a resolução de problemas dos usuários. 

 Esse é o ponto: valorização de todos os profissionais, especialmente do agente 

comunitário. Financeiramente... Se ele também fosse estatutário... Quer dizer, como 

é que... Se ele tivesse um vínculo mais fechado com o trabalho, né, porque ele não 

corre o risco de ser mandado embora, como é que a qualidade desse trabalho não 

seria melhor? Com certeza! Melhorar o salário, qualidade de trabalho, os meios de 

trabalho. Com certeza seria um sucesso a Clínica da Família, né.(Helena/ 43 a / CF 

Deolindo Couto – grifos nossos). 

A gente ter o trabalho correto, a gente os subsídios pra gente trabalhar melhor... As 

secretarias trabalharem em conjunto, formarem a rede [de] que tanto falam, uma 

rede, né, ter uma rede mesmo pra que a gente tenha com quem contar... E que a 

gente venha só [a] progredir, só [a] somar e não a dividir. Eu sou daquela opinião 

[de] que “nenhum serviço a menos na saúde”. Porque a saúde, e o SUS, é muito 

importante. Eu sou aquela pessoa [que] gostaria de um SUS, um SUS de verdade. 

(Barbara/ 59 a /CF Lenice Maria) 

 

A formação e a educação permanente das equipes de Saúde da Familia além do 

recrutamento e qualificação do profissional morador do bairro  

          A Estratégia Saúde da Família (ESF) trabalha com práticas interdisciplinares 

desenvolvidas por equipes que se responsabilizam pela saúde da população a ela adstrita e na 

perspectiva de uma atenção integral humanizada, considerando a realidade local e valorizando 
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as diferentes necessidades dos grupos populacionais. No trabalho das equipes da Atenção 

Básica/Saúde da Família, as ações coletivas na comunidade, as atividades de grupo, a 

participação das redes sociais dos usuários são alguns dos recursos indispensáveis para 

atuação nas dimensões cultural e social. Pretende-se que a ESF seja a porta de entrada do 

cliente no SUS (atributo principal), tendo como referência a rede de serviços especializada de 

média e alta complexidade. No entanto, não se pode conceber a reorganização das práticas de 

atenção à saúde, sem que, de forma concomitante, se invista em uma nova política de 42 

formação e num processo permanente de treinamento dos recursos humanos (BRASIL, 2000; 

GIL, 2005; BESEN, 2007). Seguindo essa vertente é de extrema importância a valorização e 

qualificação profissional em educação permanente, com treinamentos e atualização dos 

diversos assuntos abordados em saúde. 

Formação. Formação e também começar a acompanhar melhor o que a gente tem 

aqui nas faculdades em torno do nosso bairro. E eu vejo o seguinte: aproveitar 

esses jovens que tão se formando em várias áreas aqui em Santa Cruz pra não ter 

necessidade de buscar fora. Porque temos aqui, eu acredito, com a população da 

maneira que tá aumentando, número de conjuntos aumentando, eu não diria que 

seria suficiente, mas pelo menos estariam se comprometendo, os jovens que se 

formam no local, se comprometendo com seu próprio local, seu próprio bairro. 

(Antônio/ 73 a / Região Central). 

 

Bem, eu acho que voltar a participação do Nasf é muito importante. Na nossa 

região, por exemplo, não tem a presença do profissional nutricionista, né, e eu vejo a 

necessidade do nutricionista tá participando dentro de várias áreas, da gestante, do 

grupo de hipertensão e diabetes, das crianças...(Emerson/37 a /CF Sávio Antunes). 

 

O acolhimento como etapa essencial da relação unidade de saúde – população  

As melhorias vão partir do princípio, já começa com essa porta de entrada, né, o 

usuário. O agente de saúde ser mais preparado, ser mais capacitado, entendeu, pro 

atendimento. Ele precisa ter essa identificação com o usuário. Alguns, eu não tô 

generalizando, né, mas precisa ter mais tecnicamente, precisa exigir mais curso... 

Porque se alguém tiver alguma dificuldade na capacitação, que possa ter essa 

possibilidade de se reciclar, né, no atendimento. O próprio profissional, o técnico, 

entendeu, ele ter um pouco mais de paciência com o usuário, né, de entendimento. 

Porque nem todo mundo aí que chega é ignorante, a gente é usuário e quer ser só 

atendido, né. E quando parte de um princípio de achar que não entender, “eu não vou 

atender porque você tem que esperar”, eu quero saber por que que eu tenho que 
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esperar. E você tem que tá apto a me explicar por que que eu tenho que esperar. 

Porque às vezes até já sei a resposta, mas eu quero saber se você tem a mesma... Né? 

Aí é um desafio todo dia. É um desafio pro usuário, é um desafio pro profissional. E a 

gestão pública lá em cima tá com todo o seu aparato, desculpa falar, política. 

Entendeu? Pra desenvolver um trabalho que seja de interesse deles. E aí não vem 

aqui nos ouvir, entendeu? .( Fábio 50 a/ CF Décio do Amaral Filho). 

 

Acolhimento, capacitação para que na porta de entrada tenha mais informações... 

Porque o paciente quando ele sai bem informado de uma unidade ele sai satisfeito.... 

(Barbara/ 59 a /CF Lenice Maria) 

          Uma das funções da equipe de Saúde da Família é a de acolher  o indivíduo que 

demanda qualquer tipo de atendimento relacionado a sua saúde. Segundo Souza(2008), o 

acolhimento  é um momento em que o usuário chega à unidade e faz o primeiro contato com 

aquele que se dispõe a atende-lo e que ele espera que ouça, acolha com presteza e atenda suas 

demandas. Nesse contexto para um acolhimento adequado os profissionais necessitam estar 

habilitados e capcitados a atender o usuário, priorizando o atendimento atendendo o níveis de 

complexidades adequado. 

           

Espaços abertos para a participação social no que tange a tomada de decisão nos 

diferentes níveis.   

A coordenação fazia reunião com a gente, a coordenação fazia reunião com a gente 

dentro das unidades de saúde quando começou o programa. Hoje não faz. Aí só a 

direção do posto de saúde, entendeu, com alguns usuário que chamam... Mesmo 

assim ainda tem uma dificuldade porque a gente como articulador local ainda vai lá 

tentar fazer a mobilização pra chamar algumas pessoas da comunidade, alguns 

usuários. Porque é importante, é a base. É a base da comunidade, estar lá. É o 

usuário, o usuário tem que tá lá, o usuário tem que tá apto a participar, ter o 

conhecimento [de] que a opinião dele é valorizada pra isso, pro desenvolvimento 

daquilo ali. Porque quando ele encontra resultado, foi a participação dele que fez 

aquilo, né. Não adianta a gente só ficar do lado de fora reclamando, eu tenho que ter 

acesso, tem que me dar a acessibilidade de chegar lá e falar o que eu penso, né. Um 

médico, a coordenação me entender, o gestor público me entender, o que que é 

melhor pra mim, pra que ele como profissional possa fazer o melhor, até pro trabalho 

dele. De repente ele não tá nem entendendo, [tá] achando que tá fazendo e aí acaba 

não atingindo aquela expectativa, né. Porque quando a gente trabalha com Clínica da 

Família tem uma perspectiva de determinadas coisas que melhorem, e aí a gente 
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acaba não fazendo porque a gente não ouve o outro lado: “Eu vou fazer porque eu 

acho que é bom assim, mas eu não ouvi a opinião do outro”, entendeu.( Fábio 50 a/ 

CF Décio do Amaral Filho). 

          A ESF por sua proximidade com o cotidiano da população se constitui como um lócus 

privilegiado para a adoção de uma nova forma de organização do cuidado em saúde, 

produzido por equipe multiprofissional, com atuação em um território definido e com uma 

população adscrita. Busca-se o desenvolvimento de práticas de saúde mais integrais e 

resolutivas, com a participação da comunidade na identificação dos problemas de saúde, bem 

como no planejamento e na avaliação das atividades desenvolvidas (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). Constata-se, assim, que a participação cidadã na Estratégia Saúde da 

Família é favorável, pois através das necesidades expostas pelos usuário e  lideranças  as 

equipes e aos  gestores, poderão contribuir para um atendimento humanizado e de qualidade. 

  

A consciência ampliada da saúde como um direito e a manutenção dos serviços como um 

dever do gestor público  

 

Primeiro responsabilidade governamental. Os nossos dirigentes têm que tomar 

vergonha na cara e aprender a respeitar a vontade da população. Os nossos 

representantes, entre aspas, né, porque alguns foram eleitos, a maioria... Os que eu 

votei não foram eleitos, então posso dizer de... [Eles] têm que saber que eles tão lá 

sendo pagos pra trabalhar pra população, e não pra ganhar dinheiro à custa da 

desgraça do povo.(Gerson/56 a/CF Ernani de Paiva Braga). 

 

Uma boa infraestrutura em relação aos espaços físicos e mobiliários e em relação aos 

insumos em geral (exames, medicamentos)  

 

Olha, primeira coisa, né, vamos começar pela estrutura. A estrutura da Clínica, a 

Clínica foi construída pela CSA [Companhia Siderúrgica do Atlântico], que a gente 

ganhou de presente ali na Reta João XXIII, né. Ela investiu, construiu aquela Clínica 

da Família. A Clínica da Família é uma clínica bem-sucedida. E hoje a gente vê que 

ela tá... O patrimônio tá se destruindo, né. Então, aí eu vejo assim, você tá falando de 

investimento, né? {.........)Hoje a gente chega numa Clínica e não tem o remédio 

disso, não tem aquilo, aí não tem papel, a diretora tem que fazer rascunho pra se 

virar sem papel... Coisa simples, banheiro não tem papel higiênico, sabe? Então isso 
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é um absurdo. Então eu tô dizendo que o investimento é grande, teria que voltar o que 

era antes de investimento.(Carlos 56 a / CF Catta Preta). 

 

Nas palavras da Barbara: 

Que não percam os nossos serviços de saúde primária... Que não se perca o perfil 

do PSF, porque demoramos muito a ter esse perfil, esse modelo de gestão muito boa 

que acompanha o paciente, que tá ali vendo quem é aquele paciente, o que ele 

precisa, pra onde ir, o orientar, regular pra uma unidade mais certa... Ele não fica 

perdido no espaço. A minha proposta futuramente é que não se perca esse perfil e 

que continue, e que a gente tenha nossos 100% de cobertura de PSF aqui na nossa 

região. (Barbara/ 59 a /CF Lenice Maria) 

         Observou-se que os Conselheiros e Líderes são favoráveis ao processo de implantação e 

expansão da Estratégia Saúde da Família. As sugestões para as melhorias se estabelecem nas 

diferentes dimensões do processo de gestão do modelo de atenção. As mudanças vivenciadas 

contribuíram para um atendimento  com equidade e de qualidade na assistência a saúde dos 

usuários,  os atores envolvidos no processo de expansão precisam ter disponibilidade, 

compromisso, habilidades e conhecimento para que Atenção Primária de Saúde no alcance 

dos objetivos esperados pelos usuários. A mudança do modelo de atenção básica tradicional 

para um outro centrado na Estratégia Saúde da Família, foi uma grande conquista, embora 

também persistam algumas dificuldades inerentes a configuração sociopolítica de lotação dos 

recursos humanos no setor saúde e demais aspectos inerentes as mudanças realizadas em face 

aos processos eleitorais. Aspectos como a fixação de profissionais médicos e a perceptível 

fragilidade na qualificação  de alguns profissionais que se perpetuam nos diferentes cargos, 

sobretudo, na zona oeste,  são percebidos como aspectos ainda a serem aprimorados, mesmo 

em contextos de opção política pela expansão da Saúde da Família como modelo orientador 

da atenção a saúde no Rio de Janeiro. Contudo, a importância de uma atenção a saúde mais 

próxima e em diálogo com demandas e necessidades da comunidade e as conquistas do bairro 

no que tange a vivência de um serviço preconizado pelos princípios da Saúde da Familia.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através de narrativas de moradores atuantes como lideranças e conselheiros de saúde, 

buscou-se entender os avanços, os limites e as perspectivas  frente às Clínicas da Família do 

Bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro. 

Como avanço, evidencia-se a a concepção de que a Atenção Primária no bairro de 

Santa Cruz necessitava de reestruturação, não só do ponto de vista da atenção a saúde, mas 

também do gerenciamento dos fluxos e do acesso, com objetivo de diminuir o vazio sanitário 

existente na região, melhoria na infraestrutura das unidades, atendimento com equidade aos 

usuários eliminando as filas nas madrugadas a frente de Postos de Saúde em busca de 

atendimento. Como limites, evidenciam-se as necessidades de constantes aprimoramentos na 

infraestrutura (incluindo insumos e medicamentos); nos processos de formação das equipes de 

saúde; no acolhimento ao usuário;  no desenho de estratégias baseadas na cultura local para 

prevenção e promoção da saúde e, em especial, nos espaços de fortalecimento dos vínculos e 

da participação da comunidade como base essencial da construção de uma Saúde da Família 

com maior qualidade e efetividade.  

Como perspectivas, nota-se que as expectativas não são favoráveis, pois através dos 

depoimentos pode-se perceber o claro desapontamento dos Conselheiros e  Lideranças com o 

atual cenário político, pois com a redução de Clínicas da Família  e de profissionais de saúde 

em determinadas regiões,  o receio  de que o  atual  modelo de Estratégia Saúde da Família  

seja perdido,essa instabilidade reflete na qualidade da assistência, sendo o usuário do serviço 

o principal prejudicado.  Vale destacar a importância de uma gestão comprometida com a 

expansão [e o aprimoramento] da estratégia saúde da familia no município e o quanto é 

fundamental a gestão em nível municipal e local, no que tange ao aprimoramento dos 

processos de trabalho e da organização da rede de atenção a saúde. As lideranças e 

conselheiros reconhecem o papel de articulador assumido pela Secretaria de Saude entre os 

princípios e metas planejadas pela gestão pública e as visões dos moradores nos diferentes 

espaços institucionalizados de controle social. Acompanhar as narrativas nos permitem 

reconhecer as aprendizagens geradas na relação entre as equipes de saúde, mais próximas do 

cotidiano, e com diretrizes preconizadas pelos atributos da atenção primária são capazes de 

diferenciar os modelos, reconhecendo a importância dos vínculos e de ações pautadas pela 

prevenção e a promoção da saúde. Reconhecer o direito à saúde e a uma saúde cidadã é 

fundamental para melhorar a qualidade de um serviço público, que operaciaonliza um política 

pública potente como se apresenta o SUS brasileiro e em especial, a Saúde da Família.  
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As narrativas de moradores sobre o processo de expansão das CF reforça a 

importância da participação social no que tange a intermediação entre os interesses da gestão 

pública, a visão da comunidade e as práticas observadas por serviços e profissionais de saúde 

no que tange a Estrategia Saude da Família. Acompanhar a sabedoria e os conhecimentos 

construídos na interrelação com lideranças e conselheiros mostra-se um caminho efetivo para 

o desenho de uma intervenção em saúde da família que garanta o cumprimento dos atributos 

da atenção primária a saúde fortalecendo a participação cidadã.  
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APÊNDICE A–Roteiro Semiestruturado 

 

Roteiro de Entrevista –Interlocutor-chave para composição da Amostra de Lideranças e 

Conselheiros de saúde moradores dos territórios de implantação das CF em Santa Cruz 

 

Caracterização do Entrevistado: 
Nome (Sigilo): 
Sexo: 
Idade: 
Profissão: 
Escolaridade /Formação: 
Local de Moradia (atual, anterior, mudanças)  
Participa de Algum movimento social/ Atividade coletiva na USF/bairro /território: 
Participa do Conselho de Saúde(   ) sim  (  ) não 
 

• Presença no bairro no período de 1999/2000 até 2018 (traçar as inserções, redes, 
posições)  
 

• Considerando as 16 CF qualI(is) morador(es) dos territórios ou do bairro considera 
fundamentais no processo de implantação e que deveriam ser entrevistados.(Por quê? 
Como acessá-los?) 
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APÊNDICE B - Roteiro Semiestruturado 

Roteiro de Entrevista – Liderança e/ou Conselheiro de Saúde  

Caracterização do Entrevistado: 

Nome (Sigilo): 
Sexo:  
Idade: 
Profissão: 
Escolaridade /Formação: 
Local de Moradia (atual, anterior, mudanças)  
Participa de Algum movimento social/ Atividade coletiva na USF/bairro /território: 
Participa do Conselho Gestor USF(   ) sim  (  ) não 
 

• Acesso à saúde por parte comunidade antes das CF: memórias;histórias. 

• Momento em que a comunidade passa a reivindicar, se o fez, a CF para o território. 

• Fluxos de demanda junto ao poder público de serviços de saúde, (e de CF em 

específico) 

o  Instâncias representativas, mobilizações (abaixo assinados). Processos etc. 

• Processos de implantação do serviço (em geral e em específico da CF)-  

o Reações da comunidade: aceitação do serviço implantado. 

• Acesso a Saúde por parte da comunidade via CF(qualidade, e diferenças com  o 

modelo anterior; dificuldades frente ao atual momento político) 

• Participação junto à equipe local, relação com os profissionais e ACS. 

• Expectativaspara os próximos anos 

• Sugestões de melhorias. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
Nome: _____________________________________________________ 
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........ 
Endereço:.......................................................................................................... 
Bairro:.............................. 
Cidade:.................................................................................................... 
Telefone: (.....)............................................. 
E-mail: ........................................................  
 

Título do Protocolo de Pesquisa: Narrativa de Moradores atuantes como Lideranças e  

Conselheiros de Saúde do bairro de Santa  Cruz: Perspectivas Acerca da  Expansão das 

Clínicas da  Família. 

 

Pesquisador responsável:  Ana Rita Freire da Silva 

Avaliação do risco da pesquisa:   

(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

Objetivos  Compreender os limites, avanços e as perspectivas da Expansão das Clínicas da 
Família (CF) no bairro de Santa Cruz, na visão de Moradores atuantes como Lideranças  e 
Conselheiros de Saúde da área  

 Justificativa: Conhecer e registrar a visão dos moradores atuantes como lideranças e/ou 
Conselheiros de Saúde em Santa Cruz sobre o processo histórico e expansão das Clínicas 
da Família contribuir para a melhoriados serviços prestados a população. 

Procedimentos: 

A participação consiste em responder a uma entrevista sobre a expansão da saúde da 

família no bairro de Santa Cruz. Esse instrumento lhe será apresentado se você concordar 

em participar desta pesquisa. 

Riscos e inconveniências:  

Esta é uma pesquisa considerada uma pesquisa com um risco mínimo para os participantes, 

ou seja, o mesmo envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. Você poderá 

deixar de responder e/ou não responder a qualquer pergunta que lhe seja feita ao menor 

sinal de desconforto ou inconveniente.  
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Potenciais benefícios:  

Conhecer e registrar a visão dos moradores atuantes como lideranças e/ou conselheiros de 

Saúde em Sana Cruz sobre o processo histórico de expansão das clinicas da família e 

contribuir para a melhoria dos serviços prestados a população.  

Informações Adicionais:  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, 

em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. 

Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. O 

sigilo será mantido, você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo”. Narrativa de Moradores atuantes como 

Lideranças e  Conselheiros de Saúde do bairro de Santa  Cruz: Perspectivas Acerca da  

Epansão das Clínicas da  Família. 

Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, 

sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Estou ciente que meu nome será mantido em sigilo, 

utilizado por meio de nomes fictícios, e só será divulgado mediante autorização específica.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  

Rio de Janeiro, _____ / _______ / _______ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  Assinatura da Pesquisador 
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ANEXO – Parecer Consubstanciado do CEP 
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