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RESUMO 

 Esta dissertação discute o modelo de atenção à saúde iniciado nos anos 1990, após a 

Constituição de 1988 com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa 

Saúde da Família (PSF), implantado pelo Ministério da Saúde em 1994, que integra o 

primeiro nível de atenção à saúde. Tem por objetivo geral desenvolver uma análise o objetivo 

geral deste estudo é analisar as contradições do modelo de atenção à saúde, a partir da 

implementação da Estratégia Saúde da Família. Os específicos são: 1) descrever a 

implantação da Estratégia Saúde da Família no município de Campina Grande; 2) identificar 

as contradições no processo de construção do modelo de atenção à saúde no município; 3) 

analisar as mudanças que ocorrem na saúde mediante a implantação da ESF em Campina 

Grande/PB. A pesquisa é ancorada na abordagem qualitativa, utilizou-se de base bibliográfica 

e documental. Para a análise dos dados, fez uso da técnica de Análise de Conteúdo. O 

desenvolvimento da pesquisa ora apresentada possibilitou a sistematização de análises acerca 

da estratégia no município campinense no atual contexto. Destarte, este estudo mostrou que, 

apesar da Saúde da Família ser assumida pelas gestões como estratégia prioritária para a 

reorientação dos serviços, sua ampliação não significou mudança da atenção à saúde no 

município, já que não houve o respaldo dos serviços nos demais níveis de complexidade. Tal 

fato é percebido como decorrente do ideário neoliberal que, ao mercantilizar também o setor 

da saúde, focaliza as ações (para a atenção básica) à população mais pobre em detrimento do 

fortalecimento da universalização do SUS, o que faz deste um sistema híbrido. 

 
Palavras-Chave: Saúde, Atenção à Saúde, Acesso Universal a Serviços de Saúde, Programa 
Saúde da Família. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses the model of health care started in the 1990s, after the Constitution of 

1988, with the implementation of the Unified Health System (UHS), the Family Health 

Program (FHP), implemented by the Ministry of Health in 1994, integrates the first level of 

health care. It aims to develop a general model analysis of health care from the Family Health 

Strategy in Campina Grande/PB. And the specific objectives are: describing the 

implementation of the Family Health Strategy (FHS), identifying (re) adaptation to the model 

of health care and analyzing the changes in health care after the implementation of ESF. The 

research is anchored in the qualitative approach, we used basic bibliographic and 

documentary. For data analysis, it was made use of content analysis. The development of the 

research presented here enabled the systematic analysis on the implementation of the strategy 

in the city of Campina Grande in the current context. Thus, our study showed that although 

the Family Health efforts are undertaken by governors as a priority strategy for the redirection 

of services, their expansion has meant no change in health care in the city, since there was no 

support in the service of other levels of complexity. This fact is perceived as resulting from 

the neoliberal ideal that by also commodifying the highlighted sector, focus on activities (for 

basic care) to the poorest at the expense of strengthening the universality of the SUS, which 

makes this a hybrid system. 

 
Keywords: Health, Health Care, Universal Access to Health Services, Family Health 
Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho analisa o modelo de atenção à saúde iniciado nos anos 1990 após a 

Constituição Federal de 1988 com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e, em 

particular, reflete sobre o processo de construção e consolidação do modelo de atenção em 

Campina Grande/PB, mediante a implantação da estratégia Saúde da Família. 

No Brasil, historicamente, a política de saúde vem sendo marcada pela adoção do 

modelo médico-assistencial privatista, caracterizado pela ênfase no atendimento individual, 

curativo e de caráter hospitalocêntrico. Portanto, a referida política está fundamentada nas 

mudanças ocorridas no setor da saúde que vêm moldando, ao longo das últimas décadas, 

pelos determinantes estruturais e conjunturais complexos, os quais envolvem as relações 

sociais e de produção na sociedade capitalista contemporânea.  

Essas transformações passam a determinar as ações do setor com base nos diferentes 

agravos, no processo saúde-doença, nas demandas velhas, novas e emergentes, bem como nas 

ações do processo de desenvolvimento tecnológico, industrial, biogenético, dentre outros 

presentes nas sociedades. Destarte, tais mudanças contribuem para fundamentar o conceito de 

saúde e para delinear o modelo de atenção para o setor.  

As mudanças no modelo de atenção à saúde começam a ser desenhadas no final da 

década de 1970 e início dos anos 1980, período de distensão do modelo burocrático 

autoritário vivenciado no país desde 1964. O contexto de abertura e inclusão de 

reivindicações por mais participação política e social foi propício às lutas de diversos 

movimentos sociais, os quais passaram a questionar a ordem posta nas décadas anteriores à 

ditadura militar.  

Naquele contexto, um novo movimento também se organiza tendo, como área de 

atuação e reivindicação, as condições de vida e de saúde da população. Tal movimento foi 

intitulado, pelos seus idealizadores, como sendo “Movimento pela Reforma Sanitária”.  

Esse movimento vem, ao longo das décadas do final do século XX e início do século 

XXI, travando disputas, criando fatos políticos, estimulando práticas e propondo ações para 

possibilitar mudanças na conformação do modelo médico-privatista hegemônico. Para tal, 

dito movimento propôs a VIII Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS), na qual foram 

definidos o conceito ampliado de saúde, as diretrizes e as formas de gestão. Ressalte-se que 

grande parte das deliberações da VIII CNS foi incorporada na Constituição Federal de 1988 e, 

posteriormente, constaram da Lei Orgânica da Saúde (LOS) que regulamenta a instituição do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

Com o advento do SUS, o referido setor defende um projeto pela primeira vez que 
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iguala saúde com condições de vida, de modo que o direito à saúde se confunde com o direito 

à vida de cada sujeito. Afastando-se da ideia segundo a qual a saúde seja um estado de 

ausência de doença, cuja lógica se dava em torno da reparação dos agravos, mediante a 

medicalização e pouca ênfase nos fatores causais, essa concepção sofreu radical mudança, 

uma vez que o SUS, seguindo tal estratégia neste projeto de Reforma Sanitária, 

Deu lugar a uma nova noção centrada na prevenção dos agravos e na promoção da 
saúde. Para tanto, a saúde passa a ser relacionada com a qualidade de vida da 
população, a qual é composta pelo conjunto de bens que englobam a alimentação, o 
trabalho, o nível de renda, a educação, o meio ambiente, o saneamento básico, a 
vigilância sanitária e farmacológica, a moradia, o lazer, etc. (BRASIL, 2000, p. 05). 

De acordo com tal concepção, o pressuposto é aquele no qual “os níveis de saúde da 

população expressam a organização econômica e social do país“ (BRASIL, 2000). Assim, 

torna-se competência do Estado, no âmbito da saúde, desenvolver ações no setor a partir da 

identificação dos determinantes e condicionantes que contribuem para o processo de 

adoecimento, passando, agora, a atuar com vistas à melhoria da qualidade de vida de todos os 

indivíduos. 

Entretanto, no contexto de ofensiva do capital através do neoliberalismo, o qual busca 

diminuir a intervenção estatal para estimular a economia, e traz, como característica principal 

nas suas políticas sociais, o máximo de esforço para mercantilizar os bens sociais apreendidos 

anteriormente como direitos sociais,  

“isso significa que os bens sociais estão submetidos à lógica do lucro, o que se opõe 
à do Estado social-democrata, onde o financiamento, produção e administração 
pertencem ao âmbito público-estatal e se subtraem assim à lógica do mercado” 
(LAURELL, 2008, p. 155-156). Como é citação direta e com recuo, penso que não 
precisa de aspas, Marcelo... 

Nestes termos, para o capitalismo, a saúde é apreendida enquanto mercadoria, na qual 

o contrato sobre a qualidade e a complexidade dos serviços se dará conforme o poder de 

compra do sujeito que passa a ser enquadrado como consumidor em detrimento da ideia de 

ser, este, um sujeito de direitos. Destarte, os sistemas de saúde, de um modo geral, seguem o 

tipo de proteção social adotado pelos países, de modo que, segundo Paim (2009, p.18), três 

padrões de proteção social se destacam em todo o mundo: a seguridade social; o seguro social 

e a assistência. 

Cumpre destacar que se entende, por saúde (concepção mais ampla que a biologicista 

e individualista do modelo hegemônico que a considera como mera ausência de doença), um 

estado decorrente das condições de vida de uma dada população, decorrente da forma como 

esta passa a se organizar. Neste trabalho, concebeu-se saúde como sendo um direito social de 

cidadania, portanto, dever do Estado. Requer acesso aos bens e serviços coletivos, distribuição da riqueza 

socialmente produzida e, assim sendo, saúde constitui-se como direito à vida. 
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 A Estratégia Saúde da Família (ESF), traz, por outro lado, em seu discurso oficial, um 

conceito de saúde ampliado e coerente com o supracitado, alinhando-se ao que é preconizado 

pelo Ministério da Saúde; assim, a saúde é tida:  “como a estratégia principal para mudança 

deste modelo, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de 

saúde” (BRASIL, 2010, p. 01).  

Porém, para além da concepção institucional, compreende-se que a ESF faz parte de 

um projeto de saúde que está em disputa, portanto, permeado de contradições. O que requer 

entendê-la como um processo em construção, que traz à tona tensões, embates e lutas entre os 

sujeitos políticos que estão participando de sua efetivação. Enquanto porta de entrada do 

sistema, sugere ainda refletir sobre a sua implantação considerando as características dos 

municípios, a correlação de força que se estabelece entre os setores públicos e privados, 

configuração da rede de serviços, movimentos sindicais e reivindicatórios por saúde da 

sociedade civil organizada. 

Nestes termos, partimos do pressuposto segundo o qual a ESF é fruto da contradição e 

correlação de forças entre os projetos da Reforma Sanitária e do capital. Assim, é fundamental 

situar que os debates sobre os modelos de atenção à saúde prosseguem tensos, complexos e 

multifacetados, estando diretamente relacionados à correlação de forças entre as classes 

sociais e o papel do Estado, envolvendo o debate sobre a saúde como direito de cidadania a 

ser efetivado pelo poder público ou como algo a ser conquistado através do mercado. Tal 

debate, longe de se exaurir, é perpassado também por diversos embates. Nessa lógica, 

algumas propostas estão sendo gestadas, pelos defensores da concepção de saúde como 

direito, com o objetivo de mudar o modelo hegemônico.  

Dito isto, o objetivo geral deste estudo é analisar as contradições do modelo de atenção 

à saúde, a partir da implementação da Estratégia Saúde da Família. Os específicos são: 1) 

descrever a implantação da Estratégia Saúde da Família no município de Campina Grande; 2) 

identificar as contradições no processo de construção do modelo de atenção à saúde no 

município; 3) analisar as mudanças que ocorrem na saúde mediante a implantação da ESF em 

Campina Grande/PB.  

Ao se compreender que a realidade social só se apreende por aproximação, e que esta 

é mais rica que qualquer teoria ou qualquer pensamento que se possa ter sobre ela (MINAYO, 

1994), optou-se pela pesquisa descritiva e explicativa do tipo qualitativa, tendo em vista os 

objetivos propostos. Portanto, para desvendar a realidade da saúde, para além de dados estatísticos, buscou-se 

apreender, no universo pesquisado, as contradições, sentidos e significados dos sujeitos de nosso estudo na construção 

da política, ou seja, no processo de construção e conformação do modelo de atenção à saúde.  
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Deste modo, para o desvelamento das contradições optou-se pelo método crítico-

dialético, que subsidiou a análise do objeto de estudo aqui contextualizado e decodificado, 

pois reconhece-se a impossibilidade de se descrever fielmente a realidade dada. Conforme 

afirma Minayo (1994, p.13),  

O objeto das Ciências Sociais é histórico. Isto significa que as sociedades humanas 
existem num determinado espaço cuja formação social e configuração são 
específicas. Vivem o presente marcado pelo passado e projetado para o futuro, no 
embate constante entre o que está dado e o que está sendo construído. Portanto, a 
provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são características fundamentais de 
qualquer questão social. 

Os instrumentos utilizados para o desenvolvimento deste estudo de caso são as 

pesquisas bibliográfica e documental. Os dois tipos de pesquisas se assemelham, porém são 

distintas entre si. A primeira guiará o presente estudo durante a fundamentação teórica e 

discussão dos resultados da pesquisa; no desvendamento das contradições; na revelação das 

mudanças que ocorreram na política de saúde bem como demonstrar a (re)orientação do 

modelo de atenção e gestão da saúde.  

A segunda envolve “materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 1991, p. 51). Os 

documentos de primeira mão, segundo o citado autor, são aqueles elaborados e/ou 

conservados em órgãos públicos ou privados, já os de segunda mão, de certa forma já foram 

analisados, tais como: relatórios de pesquisa; relatórios de empresas; tabelas estatísticas e 

outros.  

Para Gil (1991), há vantagens e limitações neste tipo de pesquisa. As vantagens são: os 

documentos constituem-se como fonte rica e estável de dados; baixo custo, pois exige 

praticamente apenas disponibilidade de tempo do pesquisador; não exige contato com os 

sujeitos da pesquisa; porém, registre-se, é necessário afirmar que existem limitações a este 

tipo de instrumento de coleta, as mais frequentes referem-se à não representatividade e à 

subjetividade dos dados. Ressalte-se que essas limitações foram consideradas neste estudo. 

Assim, a documentação utilizada resulta do levantamento de dados de fontes impressas e 

eletrônicas obtidas na Secretaria Municipal de Saúde e no Conselho Municipal de saúde1. 

 O universo pesquisado foi a implementação da ESF do município de Campina 

Grande, situado no estado da Paraíba. A coleta de dados abrangeu os anos de 2003 e 2009, 

considerando um intervalo temporal de cinco anos. Esta escolha do período deveu-se a três 

fatores: 1) inserção de profissionais de Serviço Sociais no Programa Saúde da Família; 2) trata-se de lapso 

precedente à finalização da dissertação; 3) no interregno houve dois diferentes gestores da saúde.  

                                                 
1
 No último capítulo desta dissertação estes procedimentos e técnicas estão definidos e detalhados. 
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Esta dissertação se apresenta em três capítulos. No Capítulo I, discuti-se a relação 

entre o sistema econômico e a configuração dos modelos assistenciais voltados para o setor da 

saúde no contexto internacional e, no Brasil, o embate no Sistema Único de Saúde entre a 

efetivação do princípio da universalidade e a focalização da política de saúde decorrente da 

contrarreforma neoliberal.  

Já no Capítulo II, o presente estudo centrou-se no debate desenvolvido em torno da 

proposta ESF e sua contribuição para a reorganização do SUS, como também destacaram-se 

algumas críticas pertinentes à estratégia.  

No Capítulo III fez-se uma incursão histórica da trajetória do programa em Campina 

Grande/PB, a partir de categorização e tematização proposto por Bardin, e processou-se a 

análise documental para a obtenção dos resultados. Na apresentação da discussão, os 

resultados da pesquisa demonstram que houve avanços na construção do modelo de atenção à 

saúde no município no período definido pela pesquisa, porém, contraditoriamente, estes 

avanços trouxeram recuos e embates entre os sujeitos políticos.  

O modelo de atenção à saúde, a partir da ESF, vem sendo consolidado enquanto porta 

de entrada, inicialmente incorporando e inovando as ações e práticas do cuidado à saúde; 

Pode-se, aqui, destacar a incorporação da categoria profissional dos assistentes sociais nas 

equipes, os quais desempenham atribuições que extrapolam o preconizado pelo Ministério da 

Saúde. Porém, com eleições municipais, tem-se alteração no cenário político e, 

consequentemente, ocorrem mudanças na gestão e no gerenciamento da política de saúde, fato 

que promove uma descontinuidade na forma de pensar e gerir o modelo de atenção. Há, ainda, 

como resultado da pesquisa, a expansão da ESF, porém, observou-se que o setor privado 

complementar ao Sistema, manteve-se em expansão.  

 Concluiu-se que a análise das contradições no processo de construção e 

implementação do Modelo de Atenção à Saúde, a partir da Estratégia Saúde da Família, na 

perspectiva do projeto de Reforma Sanitária, em seu modelo sanitarista, é possível e viável, 

porém os avanços são permeados por recuos e retrocessos os quais, por vezes, não provocam 

transformações radicais na forma de pensar e agir em saúde.  

Paradoxalmente, esses avanços, recuos e retrocessos fortalecem o modelo médico 

privatista hegemônico, fortemente presente na realidade estudada. Os meios e as estratégias 

de enfrentamento dependem da correlação de forças que se estabelecem entre os sujeitos 

políticos. Por fim, ambiciona-se, com este estudo, que a análise empreendida contribua para 

instrumentalizar os assistentes sociais, usuários, gestores e profissionais da saúde nas novas 

lutas que, por ventura, venham a emergir no cenário local em defesa do SUS, do direito à saúde e à vida. 
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2 CAPITALISMO, REPRODUÇÃO SOCIAL E SAÚDE  

 

De todos os animais mantidos pelo arrendatário, o trabalhador, 
o único que pode falar, foi, desde então, o mais atormentado, o 
mais mal alimentado e o mais brutalmente tratado (MARX, 
2008, p. 781-782). 
Num esforço que deve ser conjunto, lembramos que Saúde não 
é conquista, nem responsabilidade exclusiva do setor saúde; 
resulta de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos 
culturais que se combinam, de forma particular, em cada 
sociedade e em conjunturas específicas, redundando em 
sociedades mais ou menos saudáveis (BUSS, 1996 apud 
VASCONCELOS, 2007, p. 94). 
 

Neste capítulo, buscou-se discutir a configuração dos modelos de atenção à saúde, 

analisando-os a partir das contradições presentes na consolidação dos sistemas de saúde. 

Essas contradições são históricas e, portanto, devem ser refletidas mediante os 

processos sociopolíticos de construção desses modelos ante os ciclos do sistema capitalista e 

as conjunturas políticas, econômicas e sociais. Desta forma, apresentar-se-ão conceitos e 

contextos acerca da concepção de saúde e das estratégias no modelo de atenção adotado. 

 

2.1 SAÚDE E HEGEMONIA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA 

 

Compreende-se que a configuração do setor da saúde decorre das contradições que 

permeiam as relações sociais, as quais passam a determinar a política, com base nos diferentes 

significados acerca do processo saúde-doença e de acordo com as necessidades das classes 

sociais em uma dada realidade historicamente situada. 

Na modernidade tais concepções e atenções decorrem da própria necessidade de o 

capital se desenvolver, já que 

A lei da acumulação capitalista, mistificada em lei natural, na realidade só significa 
que sua natureza exclui todo decréscimo do grau de exploração do trabalho ou toda 
elevação do preço do trabalho que possam comprometer seriamente a reprodução em 
escala sempre ampliada. E tem de ser assim, num modo de produção em que o 

trabalhador existe para as necessidades de expansão dos valores existentes, em vez 

de a riqueza material existir para as necessidades de desenvolvimento do 

trabalhador (MARX, 2008, p. 724 – Grifou-se). 
Compreende-se que uma relação social na qual haja uma nítida ruptura entre o capital 

e o trabalho e entre homens, como membros de classes sociais, passa a diferenciar-se a partir 

da posse privada dos meios de produção2 (MARTINELLI, 2010, p. 29-30). Há, por 

                                                 
2 Engels (2008, p. 117), em suas análises, chama a atenção para o fato de que, no capitalismo, há outro elemento 
imprescindível à sua reprodução: a concorrência, sendo esta “a expressão mais completa da guerra de todos 
contra todos. Esta guerra, uma guerra pela vida, pela existência, por tudo e que, em caso de necessidade, pode ser 
uma guerra de morte, não se trava apenas entre as diferentes classes da sociedade, mas também entre diferentes 
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conseguinte, um estranhamento, de modo que a relação entre o industrial e o operário deixa de 

ser humana e passa a ser puramente econômica: o industrial passa a ser “o capital” enquanto o 

operário, o “trabalho”, de modo que, quando este se recusa a enquadrar-se nessa abstração, 

quando afirma ser mais que “trabalho”, já que tem outras faculdades, o burguês se assombra 

(ENGELS, 2008, p. 308). 

Seguindo a compreensão de Marx, Engels e Lenin de que a gênese do Estado reside na 

divisão da sociedade em classes e que aquele tem basicamente a função de reproduzir e 

conservar tal divisão através dos seus aparelhos repressivos (COUTINHO, 2007), Gramsci 

não nega nem elimina as determinações trazidas pelos clássicos, mas as enriquece ao trabalhar 

com uma teoria ampliada do Estado3: entendendo-o como sendo composto por sociedade 

política4 (também denominada de Estado em sentido estrito ou ainda, “Estado-coerção”) e 

pela sociedade civil, Gramsci coloca esta como esfera própria, dotada de legalidade própria, 

consistindo num espaço autônomo e específico para a manifestação da hegemonia. 

Apesar de não haver aprofundamentos neste trabalho, a categoria sociedade civil, 

fundamental no pensamento gramsciano e no entendimento da categoria hegemônica, cumpre 

destacar que, segundo Coutinho (2007), os portadores materiais da sociedade civil são os 

“aparelhos privados de hegemonia”, sendo estes organismos sociais coletivos voluntários e 

relativamente autônomos em face da sociedade política ou do Estado.  

Uma vez que a sociedade civil é composta pelas organizações responsáveis pela 

difusão e/ou elaboração das ideologias (como escolas, igrejas, sindicatos, organizações 

profissionais, meios de comunicação etc), funciona como mediação necessária entre estrutura 

econômica e o Estado-coerção (COUTINHO, 2007, p. 128). 

O Estado, para ser fundado, precisa apresentar uma visão de mundo para, através do 

                                                                                                                                                         
membros dessas classes. Cada um constitui um obstáculo para o outro e, por isso, todos procuram eliminar quem 
quer que se lhes cruze o caminho e tente disputar seu lugar”. Por outro lado, o autor em destaque mostra que a 
concorrência entre os trabalhadores é o que há de pior entre estes, pois constitui a arma mais eficiente da 
burguesia em sua luta contra o proletariado. 
3 Coutinho (2007), um dos estudiosos de maior referência no Brasil sobre o pensamento político de Gramsci, 
justifica essa diferença acerca do estado entre esses autores: “Numa época de escassa participação política, 
quando a ação do proletariado se exercia, sobretudo através de vanguardas combativas, mas pouco numerosas, 
atuando compulsoriamente na clandestinidade, era natural que esse aspecto repressivo do Estado Burguês se 
colocasse em primeiro plano na própria realidade e, por isso, merecesse a atenção prioritária dos clássicos. 
Gramsci, porém, trabalha numa época e num âmbito geográfico nos quais já se generalizou uma maior 
participação política, que tomam corpo nos países ‘ocidentais’ sobretudo a partir do século XIX (formação de 
grandes sindicatos e de partidos de massa, conquista do sufrágio universal), surge uma esfera social nova, dotada 
de leis e de funções relativamente autônomas e específicas, tanto em face do mundo econômico quanto dos 
aparelhos repressivos do Estado” (COUTINHO, 2007, p.124). Neste sentido, para, Gramsci, o Estado não é algo 
impermeável às lutas de classes, mas é atravessado por elas (SIMIONATTO, 2011, p.68). 
4 Entenda sociedade política como o conjunto dos mecanismos utilizados pela classe dominante que, através do 
monopólio legal de repressão e violência identifica-se com os aparelhos de coerção sob controle das burocracias 
executiva e político-militar. 
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seu aparelho, manter tal racionalidade. Daí que  

O campo da ação das classes e dos seus Estados passa necessariamente pela questão 
da hegemonia: ampliação da esfera de classe, absorção da sociedade, momentos 
concretos da identificação da classe dirigente/dominante com a sociedade. 
Hegemonia: projeto que permite expressar o programa, o horizonte ideológico, no 
qual as demais classes se movem. Horizonte que, ao proceder à padronização, ao 
“conformismo”, desorganiza, inviabiliza, ou tenta, os projetos das demais classes. 
[...] Horizonte que é estruturação do campo das lutas, das alianças, do permitido e do 
interdito. Racionalidade de classe que se faz história e que obriga às demais classes 

a pensar-se nessa história que não é delas (DIAS, 1996, p. 34 – Grifou-se). 
É justamente aí que reside o caráter revolucionário de Gramsci, fundamental para a 

presente discussão: ao partir da ideia segundo a qual todo e qualquer movimento político que 

pretenda a construção de uma hegemonia tem que criar uma leitura crítica da história com a 

qual pode apresentar-se como projeto, toda corrente cultural cria uma linguagem sua, 

introduzindo termos novos, enriquecendo-a com conteúdo novo termos já em uso, criando 

metáforas, servindo-se de nomes históricos para facilitar a compreensão e o juízo sobre 

determinadas situações políticas (DIAS, 1996).  

Assim, com a explicitação de um novo projeto, serão lançadas as 

tentativas/alternativas, cujo objetivo é justamente o de destruir as bases de sustentação do 

projeto anterior. Ou seja, conforme Gramsci acentua seguidas vezes, “não basta criticar o 

anterior, é preciso destruir suas condições de existência” (DIAS, 1996, p.16). Assim, entende-

se que 

Coloca-se aqui uma questão: pressuposto que, num sistema hegemônico, o Estado 
capitalista tem de fazer concessões, qual é o limite para tais concessões? Ou, em 
outras palavras, qual é o limite para a expansão de políticas sociais no interior da 
sociedade capitalista? Creio que se pode fazer aqui uma analogia com a teoria 
marxista do salário. Para Marx, a fixação do salário oscila entre dois limites: um 
limite mínimo, que seria estabelecido pela garantia da reprodução biológica do 
trabalhador, e um limite máximo, determinado pela possibilidade de lucro. [...] Ora, 
quando dois direitos iguais se enfrentam, o que decide – em última instância – é a 
força. Mais precisamente: é a correlação de forças entre trabalhadores e capitalistas 
que vai definir em que ponto concreto, entre os dois limites referidos, irá se colocar 
o salário real. [...] Penso que a esfera da política social – ou, se preferirmos, o 
âmbito de realização dos direitos sociais numa sociedade capitalista – situa-se no 
interior de limites análogos aos do salário. Ou seja, não se pode ampliar o nível de 
satisfação das demandas sociais além do ponto em que tal ampliação impeça a 
reprodução do capital global (COUTINHO, 2006, p. 56-57).  

Para ser hegemônica e tentar concretizar o projeto defendido, a hegemonia da classe 

operária implica em um consenso ativo e participativo. Segundo Dâmaso (2006, p. 101), a 

hegemonia é essencialmente política porque não pode limitar-se a conseguir somente 

vantagens econômicas para esta ou aquela classe, mas persegue uma nova configuração da 

sociedade, que mude a ordem vigente nos diferentes sentidos: econômico; político; cultural e, 

não menos importante, a visão de mundo da sociedade, o que significa mudar a maneira como 

a sociedade a percebe (DÂMASO, 2006, Op. Cit.). 
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Entra, aí, a estratégia gramsciana denominada guerra de posições, entendida como “a 

idéia de que a conquista do poder do Estado, nas sociedades complexas do capitalismo 

recente, deve ser precedida por uma longa batalha pela hegemonia e pelo consenso no interior 

e através da sociedade civil, isto é, no interior do próprio Estado em seu sentido amplo 

(COUTINHO, 2007, p. 135 – Grifos do autor).  

Entende-se que, sem essa longa luta (a guerra de posições da classe operária para 

buscar a direção cultural e ideológica da sociedade civil), qualquer assalto direto ao poder será 

ineficaz, uma vez que essa luta pela direção cultural e ideológica significa, conforme a 

acepção gramsciana, mudar os valores, as normas, as visões do mundo5 e o senso comum 

predominantes no proletariado (DÂMASO, 2006, p. 100).  

 

2.2 PROTEÇÃO SOCIAL E ATENÇÃO À SAÚDE: A GÊNESE EUROCÊNTRICA 

 

No processo de industrialização6 dos países europeus houve um rápido e volumoso 

processo de migração dos camponeses para os centros urbanos, próximos às fábricas. O 

descompasso das condições urbanas com o ritmo acelerado do fluxo populacional repercutiu 

substancialmente na situação de vida dos trabalhadores, uma vez que estes e suas proles 

passaram a viver sob precárias condições de higiene, moradia, saneamento, enfim, sem o 

mínimo de estrutura digna à sobrevivência (FRANCO; MERHY, 2007). Conforme Engels 

discorre em seu estudo sobre a situação dos trabalhadores na realidade inglesa, 

As grandes cidades são habitadas principalmente por operários [...]; esses operários 
nada possuem e vivem de seu salário, que, na maioria dos casos, garante apenas a 
sobrevivência cotidiana. A sociedade, inteiramente atomizada, não se preocupa com 
eles, atribuindo-lhes o encargo de prover suas necessidades e as de suas famílias, 
mas não lhes oferece os meios para que o façam de modo eficaz e permanente. 
Qualquer operário, mesmo o melhor, está constantemente exposto ao perigo do 
desemprego, que equivale a morrer de fome e são muitos os que sucumbem. Por 

                                                 
5 Apesar de não ser objetivo central deste trabalho aprofundar esta discussão, necessário sinalizar-se que, 
conforme discute Dâmaso (2006, p. 103), é possível perceber hoje três grandes ‘visões de mundo’ estratégicas, 
três blocos ideológicos (com raízes antigas, mas profundamente reformuladas) que lutam pela direção nas 
diversas sociedades do Ocidente: a neo-liberal, a social-democrata e a socialista. Nas três, a democracia aparece 
como referencial comum, embora esta seja entendida de maneira diferenciada (neoliberalismo: democracia 
corporativa a qual vê, na igualdade de oportunidades e na livre iniciativa, a realização da democracia. 
Compreende, assim, uma democracia restrita. Embora com divergências profundas, as posturas socialista e 
social-democrata apontam para a construção da democracia que fortaleça o espaço público, através de políticas 
sociais e de controle estatal dos bens de consumo coletivos e setores econômicos essenciais. Trata-se, pois, de 
um projeto de cidadania voltado para a democracia de massas, a qual, na perspectiva socialista, dá um sentido à 
democracia radicalmente diferente ao dado à social democracia). 
 
6 A industrialização, considerada pedra de toque da modernidade, que possibilitou convergência de fatores como 
progresso técnico, democratização e bem-estar institucionalizado, previsto em lei, contribuiu, segundo Pereira 
(2008), para que as sociedades se assemelhassem mais, bem como se tornassem mais civilizadas, complexas e 
prósperas. 
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regra geral, as casas dos operários estão mal localizadas, são mal construídas, 
malconservadas, mal arejadas, úmidas e insalubres; seus habitantes são confinados 
num espaço mínimo e, na maior parte dos casos, num único cômodo vive uma 

família inteira; o interior das casas é miserável: chega-se mesmo à ausência total 
dos móveis mais indispensáveis. O vestuário dos operários também é, por regra 
geral, muitíssimo pobre e, para uma grande maioria, as peças estão esfarrapadas. A 
comida é freqentemente ruim, muitas vezes imprópria, em muitos casos – pelo 
menos em certos períodos – insuficiente e, no limite, há mortes por fome. A classe 
operária das grandes cidades oferece-nos, assim, uma escala de diferentes condições 
de vida: no melhor dos casos, uma existência momentaneamente suportável – para 
um trabalho duro, um salário razoável, uma habitação decente e uma alimentação 
passável [...]; no pior dos casos, a miséria extrema – que pode ir da falta de teto à 
morte pela fome; mas a média está muito mais próxima do pior do que do melhor 
dos casos (ENGELS, 2008, p. 115-116). 

As fábricas, em decorrência das precárias condições de trabalho as quais estes sujeitos 

estavam submetidos, passaram a configurar-se como locus propagador de várias doenças que, 

somadas às condições insalubres das casas (em muitos casos, a habitação era em porões) dos 

operários, geravam altas taxas de morbimortalidade na referida população.  

A condição da saúde (ou melhor, da doença) dos trabalhadores tornou-se o objeto de 

análise de alguns estudiosos da época, os quais passaram a investigar e denunciar o quadro 

estarrecedor em que os operários vivenciam7. De um modo geral, essas análises passaram a 

questionar a possível relação entre o processo de adoecimento e as relações sociais do 

período.  

Como na sociedade do capital o objetivo é justamente a reprodução da força de 

trabalho, tornava-se necessária a manutenção da força de trabalho sadia, uma vez que é esta a 

produtora de riquezas.  

O caráter antagônico da acumulação capitalista e, consequentemente, das relações 
capitalistas de propriedade tornam-se aqui tão palpáveis que até os relatórios oficiais 
ingleses sobre esse assunto estão cheios de investidas heterodoxas à propriedade e a 
seus direitos. Com o desenvolvimento da indústria, da acumulação do capital, com o 
crescimento e o “embelezamento” das cidades, os males cresceram de tal modo que 
o simples medo das doenças contagiosas, que não poupam nem a respeitabilidade 
burguesa, motivou a promulgação pelo Parlamento de nada menos que 10 leis 
relativas à fiscalização sanitária, e a classe rica, aterrada em algumas cidades, como 
Liverpool, Glasgow etc., resolveu intervir por meio das municipalidades (MARX, 
2008, p. 763). 

Se por outro lado tem-se a tomada de consciência das classes expropriadas da riqueza 

por ela produzida sobre suas condições de vida que as levam a reivindicar mudanças na 

atenção à saúde, de maneira que o referido setor passa a ser tecido em meio à correlação de 

forças; por outro lado, há as oscilações que resultam das formas de se pensar e agir em saúde, 

conforme a hegemonia em curso histórico.  

                                                 
7 A título ilustrativo podem-se citar fragmentos da obra “O Capital”, de Karl Marx, bem como a relevante análise 
de Friedrich Engels em “A situação da classe operária na Inglaterra”, algumas das pioneiras que tratam da 
relação existente entre as condições de vida da classe trabalhadora e a ocorrência de doenças, mortes e agravos, 
concluindo que as condições de vida interferem diretamente na saúde. 
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A contradição entre os valores de igualdade, fraternidade e liberdade, e a cruel 

realidade vivenciada pela maioria da população a qual foi impulsionada pelas condições 

políticas e sociais originadas na fase industrial do modo de produção capitalista, possibilitou, 

aos reformadores sociais, socialistas utópicos, bem como aos comunistas, denunciar as 

injustiças sociais em vários campos, dentre eles o da saúde8 (BARATA, 2009, p. 13).  

As ações para esta conservação da força de trabalho sadia, contudo, não foram 

assumidas como responsabilidades da burguesia liberal, mas do Estado9 por meio da 

inauguração de sistemas de proteção social, que emergiram e se desenvolveram de acordo 

com as particularidades históricas de cada país, com os respectivos avanços, recuos e 

contradições. Nota-se, já nesse contexto, que 

A razão econômica transforma-se em instrumento da política. Nesta remota época, 
as políticas de saúde têm sido em grande medida servas dóceis do senhor capital, o 
que em parte se preserva até os dias de hoje (FRANCO; MERHY, 2007, p. 61). 

Desde então, o universo sanitário passou a ter crescente e inexorável visibilidade dos 

governos de diferentes países, traçando medidas impostas em virtude da emergência e 

desenvolvimento de sistemas de proteção social, em que se insere a política de saúde e fato 

este impulsionador do sistema nacional de saúde10, tomada em várias direções.  

Partiu-se da compreensão de que as políticas sociais, bem como a formatação dos 

padrões de proteção social, “são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de 

enfrentamento – em geral setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da 

questão social” (BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p. 51). Sua gênese está na forma pela qual 

os homens se organizaram para produzir, num determinado curso histórico, e tem 

continuidade na esfera da reprodução social (Op. Cit.).  

Assim, os movimentos sociais emergentes do século XIX e início do século XX, 

indignados com a contradição entre a comunidade igual abstrata e a desigualdade e exclusão 

real, foram de extrema relevância ao desenvolvimento de sistemas de proteção social, 

institucionalizados pelo desenvolvimento de amplos sistemas de provisão de bens e serviços 

                                                 
8 Cumpre destacar que, apesar de haver um fracasso nas reivindicações dos movimentos emergentes naquele 
período, algumas de suas requisições foram encampadas nos debates políticos e modelos de atenção à saúde 
posteriores (SILVA JUNIOR, 1998).  
 
9 Conforme Engels (2008, p. 309) aponta, naquela época o Estado aparecia como um estorvo para a burguesia: se 
por um lado seu ideal era operar numa ordem social privada do Estado, na qual cada um pudesse explorar 
livremente o próximo; de outro, o Estado não podia ser dispensado, já que não teria como conter o proletariado 
sem ele. Assim, a burguesia utiliza-o contra os trabalhadores, ao mesmo tempo em que procura afastá-lo de seus 
próprios negócios. 
10 Estudos como os de Costa (1986) e Franco e Merhy (2007) mostram que, nesse período, a concepção de saúde 
era restrita, uma vez que as tímidas ações assumiam o caráter higienista (melhoria das condições de higiene de 
determinados locais, a fim de purificar o ambiente e, por conseguinte, evitar agravos à saúde da população) e/ou 
sanitarista (fiscalização e controle, por parte do Estado, sobre os equipamentos de saúde). 
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com o objetivo de ampliar o bem-estar da população (TEIXEIRA; OUVERNEY, 2009). 

Eclodem, portanto, reivindicações das classes populares por políticas públicas capazes 

de garantir direitos essenciais, como os da saúde e, paulatinamente, diversas medidas de 

proteção social passam a ser tomadas, nos diferentes países centrais.  

Cabe enfatizarmos o fato de que a expansão das políticas sociais (instrumento através 

do qual se materializam os direitos sociais) não é fruto de mera concessão da burguesia, nem 

tampouco conquista dos trabalhadores, exclusivamente. Conforme Coutinho (2008, p.65) nos 

chama atenção, 

Para muitos autores marxistas que se baseiam numa leitura mecanicista do 
marxismo, as políticas sociais seriam nada mais do que um instrumento da 
burguesia para legitimar sua dominação. É como se as políticas sociais fossem uma 
rua de mão única: somente a burguesia teria interesse num sistema educacional 
universal e gratuito, numa política pública de seguridade etc., já que, através desses 
institutos, não só ampliaria sua taxa de acumulação e de lucro, mas obteria ainda o 
consenso das classes trabalhadoras, integrando-as assim subalternamente ao 
capitalismo. 

Assim como os demais âmbitos da vida social, acreditamos que as políticas sociais 

estão situadas num contexto determinado por interesses e lutas de classes e tal visão unilateral 

seria, portanto, equivocada. Assim, concordamos com o supracitado autor que, através das 

lutas dos trabalhadores, as conquistas/ampliações dos direitos sociais são fatos relevantes; o 

que não anula a possibilidade de a burguesia (dependendo da correlação de forças em um 

determinado contexto histórico) usar as políticas sociais para desmobilizar a classe 

trabalhadora para tentar cooptá-la etc (COUTINHO, 2008, p.65-66). 

Por sua vez, a expansão das políticas sociais fundada na ideia de universalidade (ou de 

seguridade) predominante nos países europeus decorreu, especialmente, da proposta do 

Welfare State, a fim de responder à crise econômica vivenciada pelos países desenvolvidos 

num período de crise cíclica do capitalismo entre as duas Guerras Mundiais. Sob influência do 

padrão fordista11, muitos desses países se utilizaram do paradigma flexneriano para fazer da 

saúde um bem de consumo, de modo que o procedimento médico-centrado ia ao encontro da 

ordem econômica (capitalismo monopolista). Esse processo levou a uma medicalização12 dos 

                                                 
11 Modelo de produção em série desenvolvido por Henry Ford, a fim de otimizar o tempo dispendido na jornada 
de trabalho das fábricas e, consequentemente, aumentar o lucro. Ver mais detalhadamente Behring e Boschetti 
(2006).  
12 Nas palavras de Amarante (2007, p. 95), este conceito assume dois significados bastante ambíguos. O primeiro 
refere-se à apropriação da medicina de tudo aquilo que não se restringe à ordem médica, ou seja, diz respeito à 
possibilidade de tornar ‘médico’ o que é de ordem social ou econômica (por exemplo, violência social, em que 
as pessoas violentadas passam a ser medicalizadas). Desta forma, o termo incita os indivíduos a pensarem seus 
em problemas enquanto entreveros de saúde, e não como problemáticas da vida humana. Outro significado do 
termo em destaque é geralmente consequência do processo anterior, como bem afirma Amarante (2007, Op. 
Cit.), uma vez que a utilização de medicamentos se justifica para responder à situação entendida como 
patológica. Assim, o mais correto, segundo o supracitado autor, seria denominar essa segunda possibilidade de 
‘farmacologização’ ou ‘medicamentização’, para efeito mais didático. 
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problemas sociais e políticos, abrindo, destarte, um novo mercado: o de saúde e de consumo 

de práticas médicas, conforme denunciam Silva Junior (1998) e Franco e Merhy (2007). 

 

2.3 MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 Os debates sobre os modelos prosseguem tensos, complexos e multifacetados, estando 

diretamente relacionados às contradições e à correlação de forças entre as classes sociais e o 

papel do Estado, envolvendo análises sobre a saúde como direito social de cidadania a ser 

efetivado pelo Estado ou como algo a ser conquistado através do mercado.  

Neste trabalho compreendem-se modelos de atenção ou modelos assistenciais, não 

como um uma representação esquemática e simplificada de um determinado sistema de saúde, 

no que se refere à prestação da atenção, como sendo exemplar, padrão, mas pretende-se 

apontar para suas características principais, suas racionalidades, seus fundamentos (PAIM, 

2008, p. 548). 

Nestes termos, entende-se por modelo de atenção o modo como, em uma dada 

sociedade, as ações de prevenção, promoção, recuperação e tratamento, são organizadas, ou 

seja, é a gestão da política desenhada para responder às reais necessidades de uma 

coletividade, requer articulação entre os diversos recursos físicos, tecnológicos e humanos 

disponíveis para enfrentar e resolver os problemas e ainda as demandas da população usuária 

do sistema de saúde13.  

Estudos como o de Costa (1986) discorrem sobre o pioneirismo da Inglaterra na 

organização de serviços de saúde capazes de responder à nova ordem social, especialmente 

em função da ameaça que resultava em constantes epidemias de varíola, cólera, difteria, 

dentre outras. Em meio às consequências da industrialização para os trabalhadores, o governo inglês (apesar da 

forte influência liberal14) concebeu a proposta de ação social preventiva aplicável aos problemas da pobreza e da 

                                                                                                                                                         
 
13 Entende-se como sistema de saúde o conjunto das relações políticas, econômicas e institucionais responsáveis 
pela condução de processos referentes à saúde de uma determinada população e que se concretizam em 
organizações, regras e serviços que buscam alcançar resultados condizentes com a concepção de saúde 
prevalecente na sociedade (LOBATO; GIOVANELLA, 2008, p. 121). 
14 Segundo Behring e Boschetti (2006, p. 56), tal corrente defende a tese de David Ricardo e Adam Smith, 
segundo a qual cada indivíduo, agindo em seu próprio interesse econômico, maximizaria o bem-estar coletivo. 
“É o funcionamento livre e ilimitado do mercado que asseguraria o bem-estar. É a ‘mão invisível’ do mercado 
livre que regula as relações econômicas e sociais e produz o bem comum”. Este ideário, ou melhor, o “espírito 
mercantil” penetra em todas as esferas das relações sociais, sendo estas designadas por expressões comerciais e 
explicadas mediante categorias econômicas. Assim, o Estado aparece como um estorvo ao desenvolvimento do 
mercado: “seu ideal seria operar numa ordem social privada de Estado, na qual cada um pudesse explorar 
livremente o próximo [...]. Mas como não pode dispensar o Estado, já que não teria como conter o proletariado 
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doença15 (COSTA, 1986). Tratava-se da Medicina Preventiva, a qual  

Utilizava conceitos como processo saúde-doença, história natural das doenças, 
multicausalidade, integração, resistência, inculcação, e mudança. Articulava um 
conjunto de medidas de prevenção que resultariam em condutas substitutas de uma 
atitude ausente da prática médica, ou seja, a atitude preventiva e social. Apontava 
para a possibilidade da redefinição das responsabilidades médicas através de 
mudanças na educação, mantendo a organização de serviços de saúde na perspectiva 
da medicina liberal (AROUCA, 2003, p. 219).  

Neste caminho, os países se propuseram a realizar uma integração, num único sistema, 

tanto dos programas preventivos, ou seja, da Saúde Pública, quanto da atenção clínica, para 

romper, assim, a separação do cuidado em dois modelos, a fim de superar a dicotomia entre 

prevenção e clínica. Houve em decorrência desta diretriz, uma expansão da ação estatal 

(CAMPOS, 2007, p. 1870-1871). 

Foi desse período que também emergiu, na Europa, a ideia de Medicina Social, cujo 

termo data de 1848, e que trouxe embrionárias ampliações na concepção do que vem a ser 

saúde, ao relacioná-la com os fatores sociais, e buscar definir, portanto, as relações entre 

saúde, medicina e assuntos públicos (COSTA, 1986). Ou seja, ao aprofundar a filosofia e a 

operacionalização da Medicina Preventiva, a Medicina Social trouxe outras ideias como 

integração docente-assistencial, participação da comunidade e regionalização (PAIM, 2008, p. 

550). 

A partir do final do século XIX, constata-se um grande avanço das ciências naturais. 

Como mostra Costa (1986, p. 27), 

Os desafios de natureza sanitária do século XIX fizeram, igualmente, que fossem 
aceleradas as investigações para identificar a origem biológica das doenças – e não 
apenas as relações entre saúde e condições de vida. O efeito desses esforços foi a 
incontroversa na demonstração de que os microrganismos produzem as doenças 
infecciosas e não vagas emanações miasmáticas dos ambientes pobres e decaídos da 
cidade. Tal descoberta atuaria de maneira decisiva nos rumos que as políticas de 
saúde tomariam a partir do final do século. 

Percebe-se, de acordo com tais teorias de forte influência positivista16, que as análises 

                                                                                                                                                         
sem ele, a burguesia utiliza-o contra a classe operária, ao mesmo tempo em que procura, na medida do possível, 
afastá-lo de seus próprios negócios” (ENGELS, 2008, p. 308-309).  
15Em 1834, ocorreu a criação da Poor Law Commission, que tinha por objetivo enfrentar a questão da saúde da 
população e prover meios para responder o problema. Neste sentido, abriu a possibilidade de prevenção de 
inúmeras causas de doenças e recomendou a realização de investigações especiais para estes, disseminando tais 
ideias, de modo que o impacto da intervenção pública sobre os problemas sanitários na Inglaterra fora sentido no 
continente europeu e na América Latina e, depois, em outros países considerados continentais, a exemplo dos 
Estados Unidos, que processaram políticas públicas igualmente norteadas por questões semelhantes àquelas que 
preocuparam a saúde pública inglesa (COSTA, 1986, p. 26). 
 
16Tendo, como principal pensador (e fundador) Augusto Comte no século XIX, esta corrente buscou um 
“conhecimento objetivo do dado, alheio a qualquer traço de subjetividade, eliminou qualquer perspectiva de 
colocar a busca científica ao serviço das necessidades humanas, para resolver problemas práticos. O investigador 
estuda os fatos, estabelece relações entre eles, pela própria ciência, pelos propósitos superiores da alma humana 
de saber. Não está interessado em conhecer as consequências de seus achados. Este propósito do espírito positivo 
engendrou uma dimensão que foi defendida com muito entusiasmo e ainda hoje, em alguns meios, se levanta 
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explicativas sobre o processo saúde-doença (com predomínio do pensamento clínico), 

estavam imbuídas de respostas restritivas e unilaterais, as quais centram sua atenção no estudo 

das relações entre uma ou várias “causas” e “efeitos” em saúde, marcadas por uma visão 

biologicista e que se localizam no espaço da atenção às pessoas (MENDES, 1996). Por outro 

lado, permitiu que, a partir do final do século XIX, os programas de saúde pública se 

efetivassem ignorando a relação entre doença e condições sociais17 (COSTA, 1986). 

É importante considerar que este modelo teve, como marco, o relatório do americano 

Abraham Flexner, em 1910, cuja proposta contemplava, de acordo com os estudos de Mendes 

(1996) e Paim (2008), os seguintes elementos: ênfase no individualismo; biologismo; 

especialização no provimento do cuidado; curativismo e valorização do ambiente hospitalar 

em detrimento da assistência ambulatorial.  

Tais características configuram o modelo de atenção à saúde que, paulatinamente, 

passou a tornar-se hegemônico. Como o denominam Franco e Merhy (2007), é um modelo 

médico-centrado (ou, procedimento-centrado ou ainda biomédico), no qual a atenção à saúde, 

baseada na figura do médico, volta-se basicamente para gerar procedimentos, de maneira que 

a atenção confunde-se com a produção de consultas e exames, associadas à crescente 

medicamentalização da sociedade. Ao voltar-se para a chamada demanda espontânea, é 

predominantemente curativo e, por conseguinte,  vai de encontro ao atendimento integral, já 

que pouco se compromete com o impacto sobre o nível da saúde da população (PAIM, 2003, 

apud PAIM, 2008, p. 557). 

Neste modelo liberal-privatista18, a assistência individual ou clínica deveria, 

preferencialmente, ser oferecida por prestadores privados, ainda quando houvesse 

intermediação de seguros saúde ou do sistema de previdência do Estado; a este caberia (e esta 

tradição remonta ao início da revolução industrial na Europa) responsabilizar-se pelos 

problemas de saúde com repercussão ou interesse coletivo. Haveria, pois, uma “medicina 

administrativa” realizada pelo Estado que, mais tarde, denominar-se-ia “Saúde Pública”, de 

                                                                                                                                                         
como bandeira verdadeira: a neutralidade da ciência” (TRIVIÑOS, 2009, p. 36-37 – grifou-se). Seu papel, 
portanto, é exprimir a realidade sem julgá-la.  
17 Neste contexto, Os laboratórios assumiam grande papel, uma vez que passaram a ser compreendidos como 
locus da produção científica, como local de trabalho revelador ao desenvolvimento da medicina científica 
(SILVA JUNIOR, 1998). Como mostra este autor, a partir do período em destaque, houve uma substancial 
expansão da indústria farmacêutica que, guiada sobretudo por razões mercadológicas, lançou medicamentos 
amplamente consumidos. Além disso, cresceu a indústria de equipamentos, como também do ensino e pesquisa 
médica (Op. Cit.) alimentando a ideia de cuidado em saúde centrada e pautada na concepção de saúde enquanto 
ausência de doenças.  
 
18 Termo utilizado por Campos (2007) para distingui-la tanto do modelo liberal tradicional, quanto da alternativa 
socialista central proposta aos sistemas nacionais.  
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modo que, nesta racionalidade, o que seria ou não objeto de intervenção estatal fora definido 

mais pela política do que pela técnica ou pela racionalidade epidemiológica (CAMPOS, 2007, 

p. 1871). 

As críticas a esse modelo não custaram a surgir: Bertrand Dawson (1920) ao discutir o 

redirecionamento dos serviços de saúde inglês, trouxe para o debate a ideia de um Estado 

máximo19 como responsável para prover e controlar as ações do setor, buscando a 

regionalização desses serviços e embasado nas ações voltadas à prevenção e à terapêutica, a 

partir das demandas da própria comunidade. Como pontua o autor referido, Dawson criticou a 

dicotomia entre atenção curativa e preventiva, propondo uma intervenção e médicos 

generalistas, capazes de atender uma gama de necessidades de saúde20 da população.  

Suas ideias foram gradativamente tomando espaço e credibilidade, especialmente no 

período em que se deu a adoção do Estado de Bem-Estar Social sob influência do Plano 

Beveridge, na Inglaterra.  

Por sua vez, a proposta de Medicina Familiar se fortaleceu em 1966 com a criação de 

quatro relatórios21, que se opuseram ao modelo flexneriano, ao mesmo tempo em que 

propunham mudanças no ensino médico, bem como uma nova especialidade médica: a de 

família, com base, não só nos aspectos biológicos do processo saúde-doença, como também 

pressupondo o cuidado à saúde dos indivíduos inseridos nos contextos epidemiológico e 

social (CAMPOS, 2005, Op. Cit).  

O modelo proposto também foi alvo de várias críticas, dentre elas, a de contribuir para 

a manutenção do modelo médico hegemônico. Neste sentido de análise, Silva Junior (1998, p. 

57-60) problematiza tal modelo, afirmando que este, muito distante de ser alternativo, emerge 

como 

Uma prática complementar à medicina flexneriana, em prática oferecida aos 
contingentes excluídos do acesso a essa medicina; essa proposta é mais uma opção 
de acumulação de capitais, oriundos do Estado pela indústria da saúde. 

Numa dimensão além dos aspectos organizacionais desses serviços, críticas referentes 

aos fatores macroestruturais também foram mencionadas, como a de Navarro (1974, apud 

                                                 
19 Contrapondo-se à ideia de Estado mínimo defendida pelos pensadores liberais, o Estado máximo parte da 
concepção de que se faz necessária uma maior atuação do aparato estatal nas relações sociais e econômicas. Tal 
concepção emerge durante a crise do pós Segunda Guerra Mundial, com o ideário keynesiano, ao contestar a 
“mão invisível” do mercado como suficiente para regular tais relações (BREHRING; BOSCHETTI, 2003).  
20 Campos (2007) chama atenção para o fato de que nunca ficou bem definido o método a ser utilizado para 
identificar tais necessidades, como também para ordená-las a partir das prioridades sociais, sem que se 
recorresse, em certa medida, às demandas das pessoas por saúde. 
21 São eles: The National Commission Health Services (Folsom Commission), Citizens Commission on Graduate 

Medical Education (Millis Commission Report), The report of the Ad Hoc Committee on Education for Family 

Practice of Council on Medical Education (Willard Report), The report of The Committee on Requirements for 

Certification of the American Academy of General Practice (CAMPOS, 2005, p. 182). 
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SILVA JUNIOR, 1998), no que tange ser este modelo de Medicina Comunitária proposto por 

Dawson uma resposta conservadora às ameaças socialistas, ou seja, delegando ao Estado a 

responsabilidade de intervir nos problemas da classe subalterna, democratizando as relações 

sociais em certa medida, sem alterar a lógica do capital. 

O que vale destacar diante das críticas lançadas ao Relatório Dawson diz respeito à 

relevância assumida por ele como início de várias discussões com vistas ao campo da saúde 

coletiva, bem como as sucessivas estratégias desenvolvidas a partir da convicção da 

ineficiência do modelo médico-centrado e, por outro lado, da consciência sanitarista pautada 

na saúde enquanto um direito de cidadania, relacionando-a aos aspectos sociais (FRANCO; 

MERHY, 2007; SILVA JUNIOR, 1998). Reconhecendo a importância da Atenção Primária 

em Saúde como fundamental à minimização do processo de adoecimento e alcance da 

qualidade de vida dos indivíduos. 

No contexto latino americano, o projeto de Medicina Comunitária ganha atenção na 

década de 1970 e resulta em programas experimentais de prestação de serviços os quais se 

propõem ao desenvolvimento de modelos de assistência possíveis de garantir a extensão do 

cuidado à saúde a populações pobres, urbanas e rurais. O projeto aparece, também, em uma de 

suas dimensões, como prática alternativa paralela à organização da assistência médica 

privatista dominante (DÂMASO, 2006, p. 70). 

 

2.4 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: ALTERNATIVA AO MODELO  

 

O termo Atenção Primária à Saúde (APS) surgiu nos anos de 1960, através de White, 

ao perceber a necessidade de médicos generalistas diante do elevado número de especialistas 

(CAMPOS, 2005). Segundo Bettiol (2006) os movimentos propulsores da APS, decorreram 

dos seguintes fatos, quais sejam: a reformulação do sistema de saúde canadense em 1974, 

conduzida pelo ministro Lalond22, que enfatiza a importância da promoção da saúde; os 

debates no Canadá e na Grã-Bretanha, que culminaram na 30ª Assembleia Mundial de Saúde, 

em 1977, com o lema “Saúde para todos no ano 2000”, que tornaram férteis o campo de 

discussões sobre a APS, culminando na Conferência de Alma-Ata, gerada pelo movimento 

dos 144 países da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1978. 

Resultante da supracitada Conferência, a proposta da Declaração de Alma-Ata foi 

                                                 
22 Tambellini e Schutz (2009, p. 374) chamam a atenção para o fato de que, apesar da indiscutível contribuição 
do Relatório Lalond para a discussão sobre os determinantes da saúde, estendendo-a ao debate das políticas 
públicas ao âmbito do combate aos maus hábitos e melhorar a qualidade do entorno das pessoas, não se 
aprofundou na questão da determinação “social” da saúde.  
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considerada, por seus países integrantes, como uma estratégia alternativa ao modelo 

hegemônico, pois seria essencial e viável para a melhoria dos indicadores de saúde e doença, 

bem como à otimização dos custos, uma vez que tal proposta se baseava em 

Métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 
aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 
mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 
manter em cada fase de seu desenvolvimento [...]. Representam o primeiro nível de 
contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível 
aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de 
um continuado processo de assistência à saúde (ALMA-ATA, 1978). 

Além disso, ganharam espaço os debates decorrentes dessa Conferência acerca dos 

determinantes sociais em saúde23. Sendo discussões e propostas protagonizadas especialmente 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS)24, incluíram a questão social como forte elemento 

sob a forma de determinantes os quais redefiniam os sistemas de saúde, bem como as 

reformas sanitárias nos países “em desenvolvimento” (TAMBELLINI; SCHUTZ, 2009).  

A atenção primária à saúde (APS) como estratégia para orientar a organização do 
sistema de saúde e responder as necessidades da população exige o entendimento da 
saúde como direito social e o enfrentamento dos determinantes sociais para 
promovê-la. A boa organização dos serviços de APS contribui à melhora da atenção 
com impactos positivos na saúde da população e à eficiência do sistema. 
(GIOVANELLA et al., 2009, p. 784). 

Assim, a APS, tomada como uma assistência fundamental, contínua, e não meramente 

como o primeiro contato consistia, pois, na melhor alternativa para o desenvolvimento da 

sociedade, especialmente no setor da saúde, sem comprometer o avanço do capital 

(CAMPOS, 2005).  

Considerada o núcleo do sistema nacional do setor em tela, fazia parte do conjunto do 

desenvolvimento econômico e social da comunidade, bem como se configurava como a chave 

para alcançar um aceitável nível de saúde; que fizesse parte do desenvolvimento social e se 

inspirasse num espírito de justiça (ANDRADE et al., 2007, p. 784). Em síntese, a APS pode 

ser compreendida como 

Uma tendência, relativamente recente, de se inverter a priorização das ações de 
saúde, de uma abordagem curativa, desintegrada e centrada no papel hegemônico do 
médico para uma abordagem preventiva e promocional, integrada com outros níveis 
de atenção e construída de forma coletiva com outros profissionais de saúde 
(ANDRADE et al., 2007, p. 786). 

                                                 
23 Para a OMS (2008 apud Tambellini e Schutz (2009, p.375), os Determinantes Sociais em Saúde “são as 
circunstâncias em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, bem como os sistemas 
estabelecidos para combater as doenças”, de modo que tais circunstâncias “estão configuradas por um conjunto 
mais amplo de forças: econômicas, sociais, normativas e políticas.” Assim, as condições de vida são 
determinadas pela posição que cada indivíduo ocupa na hierarquia social. 
24 Em 2005, no intuito de cumprir sua Agenda para a saúde no século XXI, a OMS criou a Comissão sobre 
Determinantes Sociais da Saúde e, no Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde seguiu essa tendência, criando a 
Comissão Nacional sobre determinantes sociais da saúde CCNDSS. 
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A APS, tão discutida na Conferência em tela, enfatizava a necessidade de se considerar 

as particularidades regionais. Neste sentido, Bettiol (2006) afirmou que, para muitos países 

latino-americanos, a adoção da APS significou a focalização de ações em grupos de risco, 

enquanto que, no Brasil, configurou uma estratégia para a organização do primeiro nível de 

atenção, no bojo das mudanças do setor, como discutiremos mais adiante25. 

Paim (2008) coloca em suas análises que, a partir da difusão do corpo doutrinário 

contido na Declaração Alma-Ata, decorreram três concepções de APS que têm fundamentado 

as práticas e políticas do setor da saúde, quais sejam: 

1. Como modelo de medicina simplificada; 

2. Como nível de atenção (primeiro nível ou atendimento de primeira linha); e 

3. Como componente estratégico da proposta Saúde para Todos26.  

Assim, cumpre atentar para o fato de que, no período de efervescência da discussão 

em torno de modelos alternativos, expressa na Conferência de Alma-Ata, o grande capital já 

vinha voltando atenções a alternativas com baixos custos no setor saúde, como forma de 

conter gastos e superar a crise advinda do esgotamento da “onda longa” expansiva do capital, 

desencadeada no início dos anos 1970.  

Tratava-se da fermentação do ideário neoliberal como alternativa tangente à crise do 

capitalismo, que viabilizou um “novo” tipo de relação entre Estado e sociedade civil. Nas 

análises de Sader (1999, apud CORREIA, 2005, p. 24), esse tipo de Estado se configura como 

um “Estado mini-max”, ou seja,  

Máximo para o capital – subsídios, créditos, perdão de dívidas, investimentos e 
obras de infra-estrutura destinados a apoiar a acumulação privada, e políticas 
econômicas e financeiras com conotação de classe evidente -, e mínimo para o 
trabalho, com o corte de gastos sociais, a precarização das políticas públicas, o 
congelamento dos salários do funcionamento público, entre outras medidas. 

Neste caminho, a partir dos anos 1980, os países em desenvolvimento (como os da 

América Latina), sob influência deste ideário e tendo como protagonistas os organismos 

multilaterais, como o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), passam 

a desenvolver ações no campo da saúde apenas nos setores socialmente desfavorecidos, 

acarretando na instituição de um sistema de saúde fragmentado e dual, no qual o Estado provê 

                                                 
25 Atualmente, está em fase de expansão no território nacional, a estratégia Saúde da Família, que define-se por 
um conjunto de ações e serviços os quais vão além da assistência médica, estruturando-se com base no 
reconhecimento das necessidades da população, apreendidas a partir do estabelecimento de um vínculo social 
entre população e profissionais, em contato permanente com o ambiente territorial. No modelo de APS 
brasileiro, mais conhecido em nosso país por Atenção Básica e, segundo Mendonça, Vasconcelos e Viana (2008, 
p.S4), atualizou-se a perspectiva da Atenção Primária à Saúde dentro das políticas públicas brasileiras, cujo 
objetivo é a proteção social pela garantia da universalidade e integralidade da atenção.  
 
26 Ver mais detalhadamente a discussão de Andrade et al. (2007) sobre o que não é APS e os enfoques desta 
proposta, que traz esclarece melhor as tendências expostas por Paim (Op. Cit.). 
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serviços de saúde básicos somente para aqueles pobres e miseráveis, enquanto que àqueles 

com poder de consumo cabe recorrer à iniciativa privada (COHN, 2007). 

Esta abordagem seletiva de atenção primária foi preconizada por agências 

multilaterais, tornou-se hegemônica a implementação de uma cesta mínima de serviços, em 

geral de baixa qualidade. Por outro lado, recentemente, países da região vêm desenvolvendo 

políticas para fortalecer a APS como estratégia para organizar os serviços e promover 

equidade em saúde renovando uma abordagem abrangente de APS (GIOVANELLA et al., 

2009, p. 784).  

No Brasil, uma discussão importante no sentido de superar o modelo hegemônico é a 

que envolve o paradigma da produção social da saúde (MENDES, 1996). Este autor discute a 

necessidade de construção de um novo sistema de saúde no sentido de superar o sistema 

hegemônico (médico-assistencial-privatista). Para tanto, este sistema deve estar fundado em 

três categorias centrais: a concepção positiva do processo saúde-doença (saúde entendida 

como produto de relações sociais e não como ausência de doenças, que seria a concepção 

negativa); o paradigma sanitário (a produção social da saúde, em detrimento do paradigma 

flexneriano) e a prática sanitária de vigilância da saúde, superando a lógica da atenção médica 

(MENDES, 1996).  

A vigilância da saúde seria composta de três estratégias de intervenção, sendo 

crescente a sua ordem de importância para a transformação do modelo assistencial:  

a) A atenção curativa: “destinada para a cura ou cuidados das dores e para a reabilitação de 

sequelas. Tais intervenções estão, fundamentalmente, dirigidas a indivíduos” (MENDES, 

1996, p. 247). 

b) A prevenção das doenças e dos acidentes: “organiza-se como modo de olhar e estruturar 

as intervenções que procuram antecipar-se aos eventos, atuando sobre problemas específicos 

ou sobre um grupo deles, de modo a alcançar indivíduos ou grupos em risco de adoecer ou 

acidentar” (MENDES, Op. Cit.). 

c) A promoção da saúde: que constata o “papel protagônico dos determinantes gerais sobre 

as condições de saúde” (MENDES, 1996, p. 245) e busca “o desenvolvimento de melhores 

condições de saúde individual e coletiva” (MENDES, 1996, p. 247).  

Compreende-se que a concepção e implementação de APS abrangente ou integral bem 

como a construção de sistemas de saúde devem ser orientados pela APS, desde que estes 

estejam articulados em rede no sistema de saúde e com outras políticas e que se volte para dar 

respostas às necessidades de saúde da população de forma universal.  

Entende-se que a integração ao sistema é condição para se contrapor a uma concepção 
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seletiva da APS como programa paralelo com cesta restrita de serviços de baixa qualidade, 

dirigido a pobres. Além disso, a atuação intersetorial é condição para que a APS não se 

restrinja ao primeiro nível27, mas seja base de toda a atenção, contemplando aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais, incidindo sobre problemas coletivos nos diversos níveis de 

determinação dos processos saúde-enfermidade, promovendo saúde em estreita relação com 

princípios democráticos e emancipatórios.  

 

2.5 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO BRASIL: DA UNIVERSALIDADE À 

FOCALIZAÇÃO 

 

Como visto em algumas análises sobre a política social (BRAVO; MENEZES, 2008), 

a ofensiva neoliberal, visa a redefinir o papel do Estado, transferindo suas responsabilidades à 

iniciativa privada, com o intuito de estimular a economia. Sob este receituário, Soares chama 

a atenção para o fato de que os países dependentes (como o caso do Brasil) sofrem diversos 

impactos e “muitas dessas consequências são de difícil reversão, sobretudo se mantidos a 

atual política econômica e o padrão de intervenção no SOCIAL de caráter ‘residual’” (2000, 

p. 33 – Grifo da autora). 

É justamente neste tenso contexto que se vai moldando a base jurídico-legal que 

culmina na Constituição Federal de 1988, a qual, baseada nos princípios humanitários e 

democráticos do Estado de Bem-Estar Social28, traz, pela primeira vez ao arcabouço 

constitucional, a ideia de seguridade social29. Com tal conceito ora regulamentado, percebe-se 

que, no interior desta correlação de forças, os princípios encampados pelo movimento de 

Reforma Sanitária obtiveram significativas conquistas legais, conforme disciplina o artigo 

196: 

                                                 
27 Alguns autores, a exemplo de Andrade, Barreto e Bezerra (2007), questionam o termo nível/níveis de 

complexidade, preferindo denominá-los outras redes de atenção à saúde, para não correr o risco de privilegiar os 
serviços ambulatoriais especializados e hospitalares com alta capacidade tecnológica em detrimento da atenção 
básica, a qual exige competência dos recursos humanos para a atuação em meio às (tão ou mais) complexas 
demandas cotidianas. O mesmo cuidado estará presente neste trabalho no qual haverá referências à assistência e 
atenção à saúde: enquanto a primeira se volta aos procedimentos técnicos, a segunda abrange a assistência, posto 
envolve, também, a prevenção e a promoção. Assim, priorizou-se o termo atenção.  
28 Cabe ressaltar que a adoção tardia de um Estado de Bem-Estar Social, no Brasil, foi de encontro ao modelo 
econômico do capitalismo desenvolvido – o neoliberalismo, que passava a redefinir o papel do Estado, 
transferindo suas responsabilidades à iniciativa privada com o intuito de estimular a economia. 
29 Segundo Pereira (1998, p. 66), o conceito de seguridade social, preconizado pela Constituição Federal de 
1988, é restrito e acanhado se comparado com o esquema de Beveridge, em 1942, uma vez que este contemplou 
a saúde, a assistência, a reabilitação, a pensão às crianças, o treinamento profissional e a manutenção do 
emprego (BEVERIDGE, 1942, apud PEREIRA, 1998, Op. Cit.), ao passo que, no Brasil, restringe-se à Saúde, 
Assistência e Previdência Social. 
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Neste sentido, na Lei Magna, a saúde passa a constituir (juntamente com a assistência 

e a previdência social) um dos pilares da seguridade social, cuja concepção reconhece como 

competência do “Estado capitalista – imbricado à sociedade – [...] instituir e distribuir bens e 

serviços sociais categorizados como direitos de cidadania” (PEREIRA, 1998, p. 60).  

Cumpre destacar que a instituição da saúde, enquanto direito de cidadania e dever do 

Estado, pautada na concepção de seguridade social, possibilitou uma ruptura com o padrão de 

política social anterior, no qual milhões de brasileiros eram excluídos do usufruto público de 

bens de consumo coletivo (VASCONCELOS; PASCHE, 2007, p. 533).  

Pela primeira vez, na história do país, houve uma estrutura legal de proteção social 

“abrangente”, “justa”, “equânime” e “democrática”, na qual cabe ao Estado o dever de 

atenção (BRASIL, 1998 apud BAPTISTA, 2005, p. 32). 

Neste caminho, ressaltamos mais especificamente o caso da saúde, em que se abriu um 

leque de possibilidades para a superação da oferta estratificada dos serviços – que 

diferenciava os indivíduos em indigentes e segurados da Previdência Social –, para a 

diminuição das iniquidades dos serviços em cada região do país e, portanto, para ultrapassar o 

modelo norteado pela concepção de seguro, ou pela concepção de “cidadania regulada”.  

Para construir e consolidar esse novo modelo de proteção brasileiro, a área da saúde 

foi a que mais se destacou no que diz respeito ao fortalecimento dos direitos sociais 

preconizados na Constituição Federal de 1988 pelas leis 8.080/90 e 8.142/90 (que constituem 

a chamada Lei Orgânica da Saúde – LOS), as quais regulamentaram a organização e o 

funcionamento do setor mediante a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

De acordo com Oliveira (2007), a primeira e maior novidade trazida pelo SUS se 

refere à concepção ampliada de saúde: após as discussões acerca da ineficiência e ineficácia 

do modelo hegemônico, estudos desenvolvidos no país – a exemplo de Donnangelo e Arouca 

(ambos de 1976, apud Barata, 2007) – sobre as implicações das condições de vida à saúde da 

população foram estimuladores extremamente relevantes ao novo entendimento sobre tal 

conceito.  

A saúde passou a ser entendida como expressão das condições de vida da população, 

envolvendo fatores como desigualdades, exclusão, insatisfação dos atores envolvidos no 

processo saúde-doença, baixa qualidade no atendimento no referido setor, dentre outros. 

Tornava-se urgente, então, a adoção de um novo paradigma: o da produção social da saúde 
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(MENDES, 1996). 

Desse modo, com o advento do SUS, a política de saúde assiste, pela primeira vez, a 

um projeto que iguala saúde com condições de vida, de modo que o direito à saúde se 

confunde com o direito à vida de cada sujeito. Afastando-se da ideia de ser a saúde o “estado 

de não doença”, no qual a lógica girava em torno da reparação dos agravos, mediante a 

medicalização e pouca ênfase nos fatores causais; essa concepção sofreu radical mudança, 

uma vez que o SUS, 

Deu lugar a uma nova noção centrada na prevenção dos agravos e na promoção da 
saúde. Para tanto, a saúde passa a ser relacionada com a qualidade de vida da 
população, a qual é composta pelo conjunto de bens que englobam a alimentação, o 
trabalho, o nível de renda, a educação, o meio ambiente, o saneamento básico, a 
vigilância sanitária e farmacológica, a moradia, o lazer, etc (BRASIL, 2000, p. 05). 

De acordo com tal concepção, parte-se do pressuposto de que “os níveis de saúde da 

população expressam a organização econômica e social do país” (BRASIL, Op. Cit.). Assim, 

torna-se competência do Estado desenvolver ações no setor a partir da identificação dos 

determinantes e condicionantes que contribuem para o processo de adoecimento, passando 

agora a atuarem com vistas à melhoria da qualidade de vida de todos os indivíduos.  

Para concretizar os princípios do SUS e torná-lo “um SUS pra valer: universal, 

humanizado e de qualidade“ (RADIS 49, 2006, p. 20), o sistema em tela se organiza a partir 

dos seguintes princípios e diretrizes: descentralização mediante a existência de um comando 

único em cada esfera do poder; integralidade da assistência (com ações voltadas aos três 

níveis de assistência); e participação da comunidade (através do exercício do controle social); 

e pautados nos princípios: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência; igualdade de assistência à saúde; equidade na distribuição de recursos e nas 

formas de atendimento às demandas da população; e resolutividade dos serviços que devem 

ser capazes de produzir resultados positivos para as pessoas que o procurarem ou quando um 

problema se apresentar na comunidade (BRASIL, 1997). 

Como o SUS foi fruto dos debates democráticos, tal democracia não se esgota na 

formulação deste sistema: configurando-se como uma busca cotidiana, a participação popular 

passa a ser regulamentada pela lei 8.142/90, a qual instituiu os Conselhos e Conferências de 

Saúde para formular estratégias, controlar e avaliar a implementação da referida política, 

como sinalizam os citados autores. Em síntese, este trabalho alinha-se aos pensamentos de 

Paim (2009, p. 51), segundo o qual  

O SUS é o conjunto de ações e serviços públicos de saúde, compondo uma rede 
regionalizada e hierarquizada, organizada a partir das diretrizes da descentralização, 
integralidade e participação da comunidade. É, portanto, uma forma de organizar as 
ações e os serviços de saúde no Brasil, de acordo com princípios, diretrizes e 
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dispositivos estabelecidos pela Constituição da República e pelas leis subsequentes 
(PAIM, 2009, p. 51).  

Cumpre indicar também que, no processo de implementação do referido sistema, 

alguns instrumentos normativos vêm sendo criados, como é o caso das NOB e da NOAS, 

submetidos, hodiernamente a complexas análises, mas que, dadas as limitações deste trabalho, 

não há como haver maiores aprofundamentos.  

Além disso, o Ministério da Saúde, desde 2005, definiu a Agenda de Compromisso 

pela Saúde (Pacto pela Saúde), que agrega três eixos: O Pacto em Defesa do Sistema Único de 

Saúde (SUS); o Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa da Vida, sendo este último o objeto de 

estudo a ser melhor detalhado neste trabalho. Neste palco de disputas entre o projeto 

econômico e o democrático, 

As lógicas da reprodução do capital e da proteção social se chocam, e a questão 
social toma vários sentidos, como expressão de política pública, ante a crise do 
capitalismo contemporâneo. Disso decorre que a produção de mudanças na saúde se 
apresenta como campo de disputa de interesses de várias ordens, o que faz 
necessário situá-la no plano da política, entendida como ethos de produção na 
diferença (AKERMAN et al., 2007, p.113). 

Apesar dos avanços obtidos a partir da implementação das propostas encampadas pelo 

movimento de Reforma Sanitária, o SUS vem sendo ameaçado pelo projeto privatista, 

fortalecido ainda mais pela adoção do neoliberalismo no país. Caberia ao Estado apenas uma 

intervenção residual (através de “pacotes básicos”), pontual e compensatória voltada para os 

que não podem pagar pelos serviços. Tal ofensiva (ou melhor, contrarreforma30), traz sérias 

implicações para as políticas sociais no contexto contemporâneo.  

Assim, o neoliberalismo passa a difundir as políticas estatais como ineficientes, 

precárias, propagando a ideologia de que a alternativa aos problemas da saúde da população 

encontra-se tão somente no mercado, cabendo ao Estado apenas uma intervenção residual, 

voltada para os que não podem pagar pelos serviços; no âmbito do SUS, no entanto, entre os 

                                                 
30 Coutinho (2010, p. 35) chama atenção para o fato de que o termo “reforma” foi historicamente denominado 
para fazer referência às lutas dos subalternos para transformar a sociedade, assumindo, pois, na linguagem 
política conotação progressista e de esquerda. O neoliberalismo utiliza-se deste conceito para conquistar 
simpatia, mas traz, em sua essência, uma mudança de significado (ou mistificação ideológica) para o referido 
termo que, infelizmente, tem sido, em grande medida, bem-sucedida: “o que antes da onda neoliberal queria 
dizer ampliação de direitos, proteção social, controle e limitação do mercado etc., significa agora cortes, 
restrições, supressão desses direitos, e desse controle.” No mesmo ensaio, Coutinho diferencia as categorias 
gramscianas “contrarreforma” e “revolução passiva”, mostrando que a primeira predomina sobre o velho, 
enquanto que na segunda existem “restaurações” (mas que absorveram certa parte das exigências dos “de 
baixo”). Esta “revolução passiva” pode ser ligada, portanto, à ideia de reforma/reformismo, embora se trate, em 
última instância, de um reformismo conservador e “pelo alto” (COUTINHO, 2010, p. 36), a exemplo das 
políticas intervencionistas do Welfare State. Atualmente, segundo o autor, em tempos neoliberais não há espaço 
para o aprofundamento dos direitos sociais, ainda que limitados, mas uma tentativa aberta de atacar as históricas 
conquistas dos trabalhadores, ao eliminar tais direitos, desconstruir e negar as reformas já conquistadas pelas 
classes subalternas durante a época da revolução passiva levada a cabo no Welfare State. (COUTINHO, 2010, p. 
37). Para maior compreensão, sugerimos Coutinho (2008).  
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defensores do SUS há esforços no sentido de criar estratégias31 e discussões32 no sentido da 

efetivação dos seus princípios e reorganização do modelo assistencial à saúde, visando a 

superar a convivência complementar do modelo médico-assistencial privatista e o modelo 

assistencial sanitarista, conforme aponta Paim (1999). 

 

2.5.1 Tendências no Sistema Único de Saúde: Universalização do acesso e a focalização das 

ações  

 

Na contemporaneidade o debate da política de saúde perpassa os conceitos de 

universalidade e focalização, de modo que, no campo da gestão política, a discussão se dá 

entre a efetivação do princípio da universalidade do direito à saúde ou da seletividade e/ou 

segmentação do acesso à utilização dos serviços de saúde (VIANA, 2004, p. 117). 

Nas políticas sociais, que têm por embasamento o paradigma universalista, todos os 

indivíduos têm direito universal ao acesso a determinados serviços públicos, que são 

garantidos indiscriminadamente. Entende-se por universalização, como princípio básico, a 

garantia a todos os cidadãos dos direitos sociais fundamentais, quanti e qualitativamente 

compatíveis com o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade (MENDES, 

2001, p. 67).  

Nestes termos, cumpre destacar que Mendes chama a atenção para o fato de que a 

universalização não é contrária ao estabelecimento de critérios de seletividade ou focalização, 

desde que estas estejam subordinadas a uma política geral de universalização (Idem). 

Na focalização, os recursos e os beneficiários geralmente são limitados, não obstante 

também seja possível favorecer-se todas as pessoas, entretanto de maneira diferenciada. A 

focalização, que ganhou simpatizantes e força política nesse contexto de hegemonia 

neoliberal, é defendida sob o principal argumento de que diminuir os gastos sociais públicos e 

viabilizar o acesso da população mais pobre às políticas setoriais, constitui-se como estratégia 

de diminuição da pobreza e desigualdades nos países tidos como “em desenvolvimento”.  

Um dos defensores da focalização é Camargo (2003), que defende a focalização nos 

programas sociais por considerar ser uma estratégia capaz de viabilizar o acesso aos serviços 

                                                 
31 O Pacto pela Saúde é o mais novo instrumento legal do SUS. Surgiu a partir dos debates entre gestores das três 
esferas de governo sobre orientações quanto ao funcionamento do SUS (SCHNEIDER et al., 2007) e à 
efetivação dos seus princípios (BRAVO, 2007, p. 04). Por meio desse Pacto, são elencadas prioridades e metas a 
serem atingidas, as quais são medidas e acompanhadas através de indicadores de saúde (BRASIL, 2007a). 
Apesar de ser um avanço e potencializar a consolidação do projeto democrático da saúde, Bravo (2007, Op. Cit) 
afirma que o supracitado Pacto não vem sendo amplamente debatido.  
32 Como exemplo, podemos citar o Fórum da Reforma Sanitária, que detalharemos a diante.  
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por parte dos segmentos mais vulnerabilizados e, assim, diminuir as desigualdades sociais e a 

pobreza. Neste caminho, o autor chama atenção para a disponibilidade de recursos dos 

programas, enfatizando que,  

Quanto mais universais são os programas sociais, menos recursos serão apropriados 
pelos grupos de renda mais baixa. Portanto, se o objetivo é reduzir a desigualdade e 
a pobreza, algum critério de focalização deve ser introduzido no desenho dos 
programas sociais. (CAMARGO, 2003, p. 121).  

É importante atentar que o autor destaca, ainda que, nas discussões sobre 

universalização, está-se referindo à universalização do acesso mínimo aos serviços ou 

universalização da oferta total dos serviços.  

No Brasil, segundo a análise de Berlinguer (1999 apud Viana, 2004, p.117), a mudança 

de paradigma não se dá apenas para a atenção à saúde e à medicina preventiva, aos cuidados e 

aos fatores de risco à saúde e doenças circunscritas a fatores individuais, mas, sobretudo, pela 

obrigatoriedade da saúde como dever do Estado. 

Tal fato se dá com a Constituição Federal de 1988, que se utilizando de institutos 

jurídicos como a equidade e universalização do acesso, preconiza que as políticas sociais 

setoriais devem: considerar as diferenças entre indivíduos; ampliar o acesso aos serviços e 

utilizar-se da racionalidade para alocar os recursos públicos. Ou seja, 

Quando aludimos ao termo direito universal, referimo-nos aos direitos pertencentes 
a todos os homens. Na saúde, o termo universalidade do direito se refere tanto ao 
plano ídeo-político (controle público, fiscalização, planejamento local da política, 
etc) quanto assistencial (resolutividade, recursos humanos de saúde, acesso a 
serviços em quantidade e qualidade, entre outros). A saúde, como política pública, 
deve estar organizada para ofertar serviços mediante as necessidades de todos, seja 
rico ou pobre; adulto, jovem, adolescente ou criança; homens ou mulheres; em 
caráter preventivo ou curativo (VIANA, 2004, p. 119). 

Deste modo, a conformação do Sistema Único de Saúde está pautada no princípio do 

acesso universal para todos os brasileiros. No entanto, a partir da década de 1990, em meio ao 

processo de contrarreforma e àquela decorrente da desestruturação das diretrizes 

organizacionais e de gestão do SUS – que buscava um novo sentido para a descentralização, 

integralidade e equidade –, fragilizou-se a universalidade, na medida em que se constituiram 

dois sistemas (ou dois subsistemas, conforme sugeriam seus propositores): um SUS para os 

pobres, com parcos recursos para atender precariamente os “não consumidores” do mercado; 

e outro direcionado aos “consumidores” (SOUZA, 2009).  

Assim, desde a sua regulamentação, o SUS vem contraditoriamente alterando a 

universalização do acesso que fere a concepção tradicional do referido termo, quais sejam: 

universalidade excludente (início dos anos 1990), novo universalismo ou universalidade 
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seletiva33 (2001), e o universalismo básico (2009).  

Em seus estudos, Faveret Filho (1990) afirma que, longe de ser uma universalização 

inclusiva34 que garantisse o acesso de todos a todos os serviços públicos do setor, o que 

ocorreu com a criação do SUS foi uma Universalização Excludente35, caracterizada pelo 

racionamento de gastos. Em decorrência, temos a expulsão da camada média do subsistema 

público e uma corrida para o setor privado. Assim, conforme a tese do autor,  

[...] a universalização no caso brasileiro, dadas as suas especificidades parece estar 
assumindo a função, não de incluir efetivamente todos os segmentos sociais na 
alçada do atendimento público de saúde, mas de garantir o atendimento aos setores 
mais carentes e resistentes aos mecanismos de racionamento. Com esta 
caracterização específica do processo de universalização, ou seja, excluindo para o 
subsistema privado os segmentos médios em diante, abre-se um espaço para que o 
Estado se capacite a atender mais eficientemente os setores sociais que continuaram 
possuindo no subsistema público o seu referencial básico de assistência (FAVERET 
FILHO,1990, p. 155). 

Já Mendes (2001) ao trazer a discussão da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

sobre o princípio da universalidade no setor da política de saúde, coloca a distinção entre o 

universalismo clássico e o novo universalismo: 

O universalismo clássico surgiu das ideias generosas do socialismo e, depois, pelo 
movimento desencadeado na Europa Ocidental pelo Relatório Beveridge, que no 
pós-guerra, conduziu à universalização da seguridade social e, por consequência, à 
instituição dos sistemas públicos universais de saúde. Assim, num ambiente de 
reconciliação, reconstrução e solidariedade social, emergiram as ideias de cidadania 
e de crença num Estado eficaz e benevolente, que, por intermédio do universalismo 
clássico, seria capaz de garantir o livre acesso de todos a todos os serviços sociais 
(MENDES, 2001, p. 68 – Grifos do autor). 

Já com a visão do novo universalismo, desencadeado a partir da década de 1980 e 

defendido pela OMS, percebe-se uma negação da possibilidade da oferta de todos os serviços 

de saúde a todos os cidadãos, assim como a outra face do universalismo clássico, representada 

pela política da seletividade, que é constituída pela oferta de uma cesta básica de serviços 

destinada aos pobres. Neste sentido, a proposta do novo universalismo é a oferta de serviços 

essenciais de alta qualidade a todos os cidadãos, definidos pelos critérios de aceitabilidade 

social, efetividade e custos (WOLD HEALTH, 2000, apud MENDES, 2001, p. 69). 

Neste caminho, o referido autor, em suas análises, coloca que uma das discussões da 

universalidade do acesso à saúde como direito, sempre permeou as reformas sanitárias 

brasileiras. O uso do conceito de universalidade explica a tendência de conformação dos 

sistemas públicos de saúde, ou seja, se estes passam a ser universais ou segmentados.  

                                                 
33 Termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde no início deste século. 
34 Termo utilizado por Faveret Filho (1990). 
35 Viana (2000), ao analisar o sistema de proteção social brasileiro reporta-se a este conceito já presente na 
década de 1974, mostrando que, em relação às políticas sociais, ocorre um processo de aceleramento da 
universalização excludente, o qual exprime as ambiguidades da “americanização pelo alto” ocorrida durante o 
autoritarismo militar e que, naquele período, tornam-se nítidas (VIANA, 2000, p. 149). 



 37 
 

Para o autor em tela, os sistemas universais são compreendidos como aqueles que 

oferecem, a todos os indivíduos, independentemente de idade, sexo, renda etc, um mesmo 

leque de serviços, mesmo que os cidadãos possam recorrer aos serviços suplementares, os 

quais se inserem na iniciativa privada. Já os sistemas segmentados, conforme aponta o 

supracitado autor, excluem diferentes segmentos. 

Esta tendência de racionamento dos sistemas de saúde, surgida nas últimas décadas do 

século XX, denominada como novo universalismo ou como universalidade seletiva 

(MENDES, 2001), tem por característica ofertar serviços essenciais de alta qualidade a todos, 

definidos por critérios de aceitabilidade social, efetividade e custos, e considera inadmissível 

excluir grupos inteiros da população.  

Por outro lado, cabe aqui pontuar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) parte 

do pressuposto de que não é possível ofertar, a toda população, todos os serviços; assim, surge 

então, a tendência à universalidade seletiva. É importante registrar-se, também, que o modelo 

adotado de expansão da Atenção Básica no Brasil é denominado “Estratégia Saúde da 

Família”. Tal proposta é baseada na universalidade seletiva, uma vez que utiliza o território, a 

adscrição e o número de famílias para a definição do acesso aos serviços de saúde. 

Cumpre sinalizar que, a partir de 2005, surge ainda uma nova orientação, para as 

políticas sociais na América Latina denominada de universalismo básico, tendência36 que está 

na pauta das discussões sobre os sistemas de saúde nos meios acadêmicos (MINTEGUIAGA, 

2009).  

Tendo como protagonista o Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y 

Social do Banco Interamenricano de Desarollo, o qual realizou um encontro acadêmico 

intitulado Construyendo una nueva política social en la región: el universalismo básico, 

ocorrido em outubro de 2005, e discutiu ideias que foram publicadas no livro Universalismo 

básico. Una nueva política social para América Latina, organizado por Carlos Gerardo 

Molina (2006). Esta tendência apresenta quatro princípios:  

i) la cobertura del conjunto de prestaciones esenciales que lo definen debe ser 

universal y debe alcanzar a las categorías de población definidas a partir de 

atributos que todas las personas cumplan; ii) este conjunto de prestaciones, que 

bien puede incluir bienes, rentas o servicios, debe cumplir con estándares de 

calidad garantizados para todos; asimismo, iii) el usufructo de este conjunto de 

prestaciones debe estar garantizado para todos, y esa garantía debe ser brindada 

                                                 
36 "La propuesta del universalismo básico se basa, a su vez, en cuatro ejes fundamentales: i) el énfasis asignado 
al fortalecimiento de la ciudadanía; ii) el lugar central que ocupa la equidad, como valor irrenunciable y como 
dimensión que permea todo el proceso de formación de las políticas sociales; iii) una visión articuladora e 
integral de las intervenciones sociales, anclada en el enfoque de derecho social y en la ruptura de los círculos 
viciosos de la pobreza, y que sea, a la vez, promotora de desarrollo; y iv) el papel determinante que le asigna al 
Estado como garante de las prestaciones básicas" (MOLINA, 2006, p. 08). 
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por el Estado; y iv) el universalismo básico ofrecerá un conjunto limitado de 

prestaciones llamadas esenciales, conjunto que responderá a las particularidades y 

niveles de desarrollo propios de cada país (MOLINA, 2006, p. 07).  
Assim, caracteriza-se como mais uma proposta que vai de encontro ao universalismo 

clássico, uma vez que o universalismo básico traz, em sua essência, a contradição de não 

ofertar os serviços básicos a toda a população.  

El universalismo básico, si bien apunta a promover un conjunto de servicios de 

cobertura universal que cumplan com estándares de calidad para todos, lo propone 

para um conjunto limitado de prestaciones básicas que incluye las prestaciones 

esenciales de derecho universal, conjunto que variará con las posibilidades y 

definiciones propias de cada país. Se trata de uma propuesta realista que entiende 

las limitaciones presupuestarias e institucionales de nuestra región (FILGUEIRA et 
al., 2006, p. 21). 

Diante desta proposta, percebe-se que, dentro de um discurso que busca a garantia de 

direitos sociais com ênfase no princípio da universalidade, o que se propõe, nesse novo 

arranjo neoliberal, é o reforço à política social focalista, portanto, dos direitos sociais e da 

prestação da atenção (no caso, da saúde) restrita por parte do Estado. Ou seja, dentre as 

análises que subsidiaram a formulação do universalismo básico, está a constatação de que, nos 

sistemas de proteção social da região, a universalidade, raras vezes, conseguiu efetivar-se nos 

termos clássicos. A proposta apresentada do UB voltar-se-ia, pois, aos mais pobres já que, 

para tais defensores, os pobres passariam a ser contemplados pelas políticas sociais. 

En América Latina, los Estados sociales o los sistemas de políticas sociales se 

propusieron la universalización de la cobertura, y aunque lograron avances, rara 

vez la alcazaron enteramente. Sea em materia de salud, de seguridad social, o 

incluso de educación, que es el sector más universal de todos, los sistemas de 

protección social se han caracterizado por dos aspectos fundamentales: barreras 

(formales o reales) de acceso a servicios y a benefícios para los sectores más pobres 

y estratificación de la calidad de los servicios ofrecidos. (FILGUEIRA et al., 2006, 
p. 29-30). 

A focalização aparece nas políticas sociais como um componente da racionalidade do 

sistema e de sua eficiência econômica em gerir políticas sociais. Deste modo, como modelo 

de política a ser adotado, preconiza-se que a focalização busca a solução de um problema 

específico com antecipação, o que amplifica, portanto, a eficiência de a gestão municipal 

solucionar o problema.  

Decorrente do argumento levantado na citação acima, a focalização é defendida 

explicitamente como componente da proposta do universalismo básico. No entanto, tal 

princípio não deve ser compreendido como um fim em si mesmo, mas uma importante 

estratégia de reorientação das políticas setoriais até alcançar a universalização dos bens 

sociais. 

Por eso, las críticas a la focalización no deben tender a negarla ni a eliminarla 

como instrumento para expandir la cobertura y alcanzar el universalismo básico. 

Con lo que el universalismo básico no comulga es con el modelo focalizado como 

princípio del tratamiento de los pobres y de sus derechos sociales. La focalización, 

en tanto instrumento temporal, parcial y selectivo puede y debe ser utilizada, debido 
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a las limitaciones fiscales y como complemento de las estrategias de mediano y 

largo plazo, pero no debe ser pensada en su versión restringida, como tampoco 

convertirse en un fin (FILGUEIRA et al., 2006, p. 34).  

É importante para o presente estudo entender-se que, apesar de ser o universalismo 

básico uma proposta recente, já existem críticas sobre este modelo “alternativo” para as 

políticas sociais nesta região continental. Dentre eles, podemos citar o estudo de Pedro 

Narbondo (2006) e Anália Minteguiaga (2009).  

Ao reconhecer o tema do universalismo básico como central na agenda dos debates do 

BID sobre os direitos sociais na América Latina análises contrárias à referida proposta 

apontam que “la estratégia del UB contribuye a formar una coalición con una tensión interna 

entre un polo desmercantilizador y un polo mercantilizador, y su implementación tiende a 

debilitar y aislar al primero, y a fortalecer el poder del segundo” (NARBONDO, 2006, p. 

171).  

A determinação em se universalizar ou focalizar o acesso aos serviços (como os 

recursos financeiros) constitui-se como rara e está diretamente relacionada à definição de 

prioridades como decisão política do Estado. Pois, quanto mais universal é a política social 

setorial, menor é a parcela de recursos, e a divisão destes para os programas sociais estaria 

proporcionalmente relacionada aos números de pessoas pobres. Entretanto, o que ocorre é o 

direcionamento apenas para segmentos sociais miseráveis da sociedade. Dito de outra forma, 

o argumento do Estado é que, dado o volume de arrecadação, quanto mais focalizados forem 

os gastos na área social, ou ainda, quanto mais direcionados para os indivíduos em situação de 

miséria, maior será o resultado desses dispêndios na diminuição do grau de desigualdade na 

distribuição da renda e na redução da pobreza no país. 

Percebe-se que essa proposta do Universalismo Básico tem uma estreita relação com 

as formulações de Amartya Sem e, consequentemente, com os organismos multilaterais que, 

numa releitura do ideário liberal e agora com uma perspectiva ampliada de pobreza, condena 

os serviços públicos universais ao defender uma intervenção das políticas sociais focalizada 

nos indivíduos que realmente precisam de oportunidades no mercado (MARANHÃO, 2010).  

Assim, diante dessas tendências que privilegiam intervenções focalistas em detrimento 

de propostas de fato universais, parafraseamos o supracitado autor, já que, na esteira da atual 

correlação de forças entre as classes, a resistência passa, necessariamente, pela 

desmistificação de tais propostas (MARANHÃO, 2010, p.102).  
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2.5.2 A Contrarreforma Neoliberal e o Setor da Saúde 

 

O processo de contrarreforma brasileira, iniciada no governo Collor, intensificado no 

Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e seguido pelos dois mandatos do Governo Lula 

teve como marco o Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estado, formulado pelo Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), especificamente, pelo então 

ministro Bresser Pereira, em 199537.  

Neste documento, as principais propostas de mudanças da Constituição recaíram sobre 

o Capítulo da Administração Pública, das Políticas Sociais, principalmente, sobre a 

Seguridade Social, e desta, uma proposta de alteração constitucional na área da saúde 

(SOUZA, 2009), tendo como fundamento a eficiência administrativa e redução dos custos 

com a força de trabalho e com os serviços prestados. Enfatiza, nesse contexto, critérios de 

seletividade e focalização para a prestação dos serviços e de flexibilização e precarização para 

as relações de trabalho. Assim,  

Ao redirecionar as ações no campo da saúde para o atendimento das populações 
mais vulneráveis, ficam implícitas as propostas de focalização através da prestação 
de serviços caracterizadas como cestas básicas. Para o setor saúde essa conduta 
representou um forte incentivo à privatização, através do estímulo aos seguros 
privados, descentralização de serviços, parcerias com as organizações sociais e as 
restrições às formas de financiamento [e agora com a proposta das Fundações de 
Direito Privado]. Prevaleceu um ataque à universalidade do direito à saúde, um dos 
pilares centrais do Sistema Único de Saúde (SUS). Em suma, a ênfase foi dada às 
propostas de parceria com a sociedade bem como, à forte tendência da 
refilantropização da assistência à saúde (SOUZA, 2009, p. 150). 

Pode-se perceber, então, que esta reforma gerencial teve como principal objetivo 

incorporar, ao serviço público, a lógica racionalizadora de eficiência e produtividade do setor 

privado. 

Ao fazer parcerias com a iniciativa privada, com organizações não-governamentais e 
criar as organizações sociais, a proposta insere no serviço público não só a lógica da 
produtividade, mas também a da lucratividade. O caso da saúde, talvez seja o mais 
emblemático que, ao criar dois subsistemas um de ‘Entrada e Controle’ e outro de 
‘Referência Ambulatorial e Hospitalar’, restringe o primeiro a ações de baixo custo 
que deverão ser assumidas pela administração pública e, o segundo, o segmento que 
agrega as ações de mais alto custo será gerenciado pela iniciativa privada e pelas 
parcerias público-privado (SOUZA, 2009, p.158).  

Esta proposta de reforma gerencial proposta pelo Plano Diretor não só descaracterizou 

o princípio da universalidade da atenção à saúde como dever do Estado como quebrou a 

universalidade do acesso, posto que os serviços mais especializados e mais onerosos só serão 

                                                 
37 Sobre as proposições deste Plano Diretor, ver Behring (2003), Oliveira (2007), Viana (2004) e Correia (2005). 
Além disso, para aprofundar nas mudanças acarretadas pelo Plano Diretor sobre o trabalho de profissionais da 
saúde, ver o trabalho de Vasconcelos (2009), que analisa a prática do Serviço Social no estado do Rio de Janeiro, 
bem como a tese de doutorado de Souza (2009), cuja pesquisa se dá entre os profissionais da Saúde da Família 
do município de Campina Grande/PB, realidade que será abordada no Capítulo 3 deste trabalho. 
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acessados por uma pequena parcela da população. Tal fato significou um maior acesso aos 

serviços básicos e uma restrição drástica aos serviços de maior complexidade. Representou 

uma sutil e discreta privatização dos serviços sociais, ao passo que também estimulou a lógica 

do cidadão-cliente (SOUZA, 2009).  

Assim, segundo Bravo (2010, p. 07), as medidas de contrarreforma no setor em tela 

compreendem a contenção dos gastos com racionalização da oferta através de políticas focais; 

estímulo ao seguro privado; descentralização dos serviços em nível local; bem como o 

desfinanciamento da saúde. Diante deste contexto também se presenciou a precariedade do 

funcionamento da gestão pública no âmbito da saúde, seja pela ociosidade decorrente das 

péssimas condições de trabalho, seja devido ao atendimento massivo com pouca 

resolutividade, não correspondendo às demandas da população. Tal quadro evidencia a saúde 

como um campo estratégico para operacionalizar as mudanças proferidas pela administração 

gerencial (SOUZA, 2009, p. 152). 

A partir de 2004 – quando assumiu a presidência da república, pela primeira vez, um 

representante das camadas sociais mais desfavorecidas –, esperava-se que houvesse uma 

melhor atuação do governo como resposta ao projeto neoliberal instaurado desde o início dos 

anos 1990; à época, havia uma perspectiva de que o governo fortalecesse o projeto da 

Reforma Sanitária.  

Apesar de o programa de governo, então estabelecido, explicitar o compromisso em 

garantir acesso universal, equânime e integral às ações e serviços de saúde, valorizando o 

SUS, o que se percebeu foi um continuísmo da macroeconomia, embora com algumas 

peculiaridades agravantes e sobre as quais haverá maiores aprofundamentos a seguir. Percebe-

se, portanto, que 

No governo Lula, se corporifica um novo projeto que se relaciona umbilicalmente 
ao projeto privatista: o projeto SUS possível, defendido pelas antigas lideranças do 
movimento de reforma sanitária, flexibilizando os princípios político-emancipatórios 
que orientam sua racionalidade, em nome da modernização e aperfeiçoamento do 
SUS (SOARES, 2010, p. 342). 

Segundo Silva (2009, p.114), o governo Lula tem implementado propostas favoráveis 

à terceirização dos trabalhadores da saúde, à criação das Fundações de Direito Privado e à 

fragmentação e enfraquecimento do controle social, ao criar os Conselhos Curadores e 

Conselhos de Gestão Participativa, em lugar de fortalecer os conselhos de saúde deliberativos 

existentes.  

Em 2006, foi lançado o Pacto pela Saúde, cujo objetivo é contribuir para a 

qualificação de um conjunto de questões que ainda são consideradas entraves na 

implementação e funcionamento do SUS, impedindo a radicalização da reforma sanitária 
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brasileira, ou seja, traz, como objetivo principal, avançar para a consolidação dos princípios 

constitucionais no que tange ao sistema de saúde brasileiro e definir as responsabilidades de 

gestão de cada esfera de governo (SCHNEIDER et al., 2009, p. 08).  

No mesmo ano, foi criado o Fórum da Reforma Sanitária Brasileira (FRSB) que, após 

discussões entre a Frente Parlamentar da Saúde, as entidades dos setores da saúde/educação e 

a sociedade, lançou-se o documento “O SUS Pra Valer: universal, humanizado e de 

qualidade”,  o qual abordou temas fundamentais ao avanço do sistema, como: a não 

implementação do preceito da Seguridade Social com seus mecanismos de gestão e 

financiamento; as precárias condições e remunerações de trabalho na saúde; a insignificância 

de mudanças estruturantes no modelo de atenção à saúde e de gestão do sistema, dentre outros 

aspectos. Entretanto, o mesmo documento traz propostas contraditórias, a exemplo da defesa 

do SUS humanizado e a ênfase no usuário-cidadão como centro das formulações e 

operacionalizações das políticas e ações de saúde (SILVA, 2009, p. 115). 

Por outro lado, destaca-se, nesse período, também o projeto de Lei 92/2007, que 

regulamenta a criação das Fundações Estatais de Direito Privado, o qual possibilita a gestão 

de instituições públicas (como as de saúde) pela iniciativa privada, dando a esta autonomia 

quanto aos gastos, quanto à contratação de servidores, e quanto à gestão de recursos humanos, 

inclusive disciplinando o seu próprio plano de carreira, emprego e salários (SOARES, 2010, 

p. 344), ofuscando o controle social. 

No mesmo ano, e junto ao projeto de Lei citado, o Ministério da Saúde lançou o 

Programa de Aceleração do Crescimento para o setor (PAC Saúde) através do 

documento/programa “Mais Saúde: Direito de Todos 2008-201138” (BRASIL, 2007), 

considerado por Soares como um segundo marco da contrarreforma do Estado na política de 

saúde, conferindo-lhe uma nova qualidade, já que percebe a saúde como campo estratégico 
                                                 
38 Segundo o discurso oficial, o “Mais Saúde” reflete uma nova forma de gerir a saúde pública, reconhecendo 
que, além de ser um direito de todos, contribui para o desenvolvimento econômico do País ao gerar empregos e 
renda, uma vez que representa, englobando as atividades industriais e os serviços, entre 7% e 8% do PIB. 
(BRASIL, 2009, p.03) Entre suas metas, estão as de levar as unidades do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU/192) para toda a população brasileira até 2011; e de liberação, pelo Ministério da Saúde, de 
recursos para a implantação de 500 unidades de pronto-atendimento (UPA). O programa também prioriza a 
integração dos serviços de atenção básica às UPA e ao SAMU, como forma de organizar a rede assistencial do 
SUS. Nesse sentido, várias ações vêm sendo implementadas pelo Ministério da Saúde e demais entidades 
gestoras do SUS num esforço coletivo para atingir os objetivos e as metas definidas pelo “Mais Saúde”, como o 
fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a implementação de Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), a ampliação do programa Saúde da Família, a consolidação do complexo produtivo 
da saúde, que entre outros avanços, está o de investir na força de trabalho em saúde, na sua qualificação e 
expansão (BRASIL 2009). Esse programa foi apresentado em Washington (EUA) no dia 30/08/2010, a 
representantes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a 
convite dos dois organismos internacionais interessados em conhecer e compartilhar a experiência brasileira com 
outros países. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalhe 
Noticia&id_area=124&CO_NOTICIA=11669. Acesso em 15/02/2011. 
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para a integração e desenvolvimento do país (Soares, 2010). 

A ampliação restrita, como parte do conjunto de alterações implementadas pela 
contrarreforma na saúde, é expressão maior das contradições desse processo: embora 
provoque a expansão do acesso aos serviços de saúde, as características de sua 
ampliação beneficiam o mercado privado. Portanto, o modo de ampliação do SUS 
tem relação direta com as tendências de privatização e assistencialização da saúde 
pública (SOARES, 2010, p. 372 – Grifos da autora). 

Cumpre destacar que nesse curso de ofensiva do capital, esta racionalidade do SUS, 

imbuída dos princípios do projeto privatista e do SUS possível (os quais reatualizam velhos 

conteúdos da lógica burguesa e nos quais os problemas do sistema setorial são reduzidos a 

questões de ordem gerencial e de gestão, justificam-se as parcerias público-privadas) tem sido 

defendida por lideranças do movimento de reforma sanitária39; a título de exemplo cita-se a 

proposta das Fundações de Direito Privado.  

Assim, cabe atentar para o fato de que, em meio às torrentes do ideário neoliberal, o 

projeto contra-hegemônico da reforma sanitária foi seriamente comprometido neste contexto: 

conforme intelectuais militantes defensores vêm sistematizando em suas análises, as propostas 

do projeto de reforma sanitária não vêm sendo concretizadas em virtude da ausência (ou 

pouco interesse) de vontade política e disponibilidade de recursos financeiros para viabilizá-

las, iniciadas numa série de medidas de contrarreforma40, colocou o movimento mais numa 

posição de defensiva do que de ampliação de suas reivindicações.  

Além disso, cumpre sinalizar que, infelizmente, a chegada do PT ao governo federal 

em 2003, longe de contribuir para minar a hegemonia neoliberal, como muitos esperavam, 

reforçou-a de modo significativo. A adoção, pelo governo Lula, desta política 

macroeconômica (e a cooptação para essa política de importantes movimentos sociais ou, pelo 

menos, a neutralização da maioria deles) desarmou as resistências ao modelo liberal-

corporativo, abrindo caminho para uma maior e mais estável consolidação da hegemonia 

neoliberal entre todos (COUTINHO, 2010, p. 42).  

O governo Lula apoia-se em uma forma de hegemonia produzida por uma revolução 
passiva empreendida na semiperiferia capitalista que conseguiu desmobilizar os 
movimentos sociais ao integrá-los à gestão burocrática do aparato de Estado, em 
nome da aparente realização das bandeiras históricas desses mesmos movimentos, 
que passaram a consentir ativamente com a mais desavergonhada exploração 
dirigida pelo regime de acumulação financeira globalizado (BRAGA, 2010, p.14 – 
Grifos do autor).  

Neste caminho, assistindo a uma clara manifestação de “transformismo”, ou seja, 

cooptação pelo bloco no poder das principais lideranças da oposição, entra em pauta, também 

no âmbito acadêmico, a defesa sobre propostas “alternativas” de modelo de gestão do SUS, 
                                                 
39
 Segundo Paim (2008), tal fato se deu também em decorrência da ocupação de lideranças de movimentos 

sociais em importantes cargos nos diversos Ministérios (dentre eles, o da Saúde), fato que contribuiu para inibir 
posturas mais combativas dos movimentos sociais. 
40 Cf.: Behring (2008), Behring e Boschetti (2006) e Viana (2000; 2008). 
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como as Fundações de Direito Privado, ao considerar que esta “tem o potencial de fortalecer o 

movimento por uma Reforma Democrática de Estado centrada na cidadania, na liberdade e na 

sustentabilidade do SUS” (PAIM; TEIXEIRA, 2007, p. 1828).  

Confrontando tais argumentos, e tendo a compreensão de ser esta mais uma estratégia 

de contrarreforma do Estado e de restrição dos direitos sociais (dentre aqueles assegurados 

constitucionalmente) e, com a vanguarda, os da saúde, apresentam-se os estudos de Bravo 

(2010) e Correia (2005). 

Apesar das contradições e desafios percebidos nesses 20 anos do SUS, não se pode 

deixar de reconhecê-lo como uma grande conquista, constituindo-se, pois, como patrimônio 

do povo brasileiro. Neste sentido, torna-se extremamente relevante que a população conheça, 

de modo crítico e histórico, esse processo de implementação para que melhor compreenda a 

ação dos seus pretensos algozes, bem como os interesses espúrios que não ousam explicitar na 

esfera pública (PAIM; TEIXEIRA, 2007, p. 1827). A esta forma, afirmam os autores: 

Este é um dos paradoxos do SUS: seu sucesso como política pública pode significar 
um fracasso na atenção às pessoas, já que melhorias no financiamento, infra-
estrutura, gestão e organização, apesar de fundamentais, não são suficientes para 
mudar o “modelo de desatenção” e assegurar o direito à saúde. Portanto, o 
essencial do processo de construção do SUS implica a mudança do modelo de 
atenção à saúde, em busca de efetividade, qualidade e humanização das relações 
entre prestadores de serviços e usuários, como parte de um processo mais geral de 
mudança nas concepções acerca da saúde e no desenvolvimento das práticas de 
saúde. Além disso, o SUS, para ser efetivo, supõe uma Reforma Democrática do 
Estado para torná-lo realmente público (PAIM; TEIXEIRA, 2007, p. 1827). 

Com relação à RSB, considerada como uma totalidade de mudanças que ultrapassa o 

setor-saúde, mas que passe pela Reforma Agrária, Reforma Urbana, Reforma Tributária, 

Reforma Universitária ou, ainda, uma Reforma Intelectual e Moral como propunha o filósofo 

da praxis Antônio Gramsci, embora seja inconclusa, não tem agenda esgotada. Pelo contrário, 

tem muito o que avançar no seu processo, considerando a radicalidade do seu projeto. 

Concordamos com Paim e Teixeira (2007, p. 1827) segundo o qual 

A radicalização da democracia e a conquista da hegemonia política e cultural na 
sociedade civil pelos partidos socialistas e classes populares, com seus intelectuais 
orgânicos, poderão contribuir para a consolidação do SUS, sob controle público e, 
especialmente, para incidir no componente contraditório e revolucionário da reforma 
que é a saúde numa sociedade capitalista. Conter o caráter patogênico do capital e 
redirecionar o Estado para regular o mercado, garantindo os direitos sociais 
conquistados na Constituição de 1988, deve ser um dos pressupostos de uma política 
consequente de desenvolvimento. (Idem, p. 1827). 

É justamente neste contexto de embates entre os projetos sanitários que emerge a 

discussão sobre a estratégia Saúde da Família, objeto de discussão no próximo capítulo deste 

trabalho.  
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3 O MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Este capítulo buscou analisar a atenção básica, prioritária na agenda da gestão política 

da saúde brasileira para a conversão do modelo de atenção hegemônico. Para tal, mostrar-se-á 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que constitui uma das experiências 

impulsionadoras da Estratégia Saúde da Família. Assim, analisaram-se as diretrizes, críticas e 

contradições que perpassam a implementação e os debates sobre a Estratégia Saúde da 

Família.  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

Apesar de o SUS ser uma conquista do movimento sanitário e dos movimentos sociais 

em geral, sua implementação trouxe, como desafio estrutural, uma nova orientação às praticas 

de atenção à saúde, que até então eram voltadas à doença, ao hospital e centradas na figura do 

médico. 

A partir da década de 1990, especialmente em sua segunda metade, ao buscar uma 

atenção à saúde mais resolutiva e obediente ao princípio da descentralização41 (com ênfase na 

municipalização das políticas sociais), foram promovidas alterações substanciais no desenho 

organizacional do sistema de saúde no país, à medida que os municípios passaram a arcar com 

responsabilidades anteriormente exclusivas da esfera federal (MONNERAT; SENNA; 

SOUZA, 2006).  

Entre essas medidas, destaca-se a adoção dos cuidados primários à saúde, partindo de 

algumas das experiências bem-sucedidas existentes em algumas localidades do país, como 

mostra Goulart (2007), a exemplo do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

desenvolvido no Ceará desde 1987, do Programa Médico da Família de Niterói, implantado 

em 1992 (MONNERAT; SENNA; SOUZA, 2006) e inspirado no modelo de atenção primária 

cubana, bem como tantas outras estratégias distribuídas pelo país, que buscavam superar as 

iniquidades em saúde (SOUSA, 2003). 

Assim, a confluência de um conjunto de fatores parece explicar a emergência do 
Programa Saúde da Família (PSF) nesse momento: a experiência bem sucedida das 
ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no Nordeste, o vazio 
programático para a questão assistencial no SUS e os atrativos políticos que um 
programa desta ordem poderia representar mesmo para governo de cunho neoliberal 
(MENDONÇA; VASCONCELOS; VIANA, 2008, p. S11). 
 

 
                                                 
41 Cf.: Campos (2006); Nascimento e Costa (2009). 
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3.2 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COMO UMA DAS 

EXPERIÊNCIAS IMPULSIONADORAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), maior referência da esfera 

federal para a fundamentação e implantação de estratégias voltadas às ações de atenção 

básica, surgiu, em princípio, em uma conjuntura de seca na região cearense. De acordo com 

Santana (2010), 

O PACS utilizou experiências de programas implementados em várias regiões do 
país, como Médico da Família, de Niterói, os Agentes Pastorais (da criança) da 
Igreja Católica (voluntário), as visitadoras sanitárias da Fundação SESP, entre outras 
de menor dimensão. Seus fundamentos encontram-se no movimento sanitarista em 
experiências como os médicos pés descalços da China e similares em Cuba, Canadá 
e Inglaterra cuja prática era baseada na prevenção às doenças, na informação de 
noções básicas de higiene para o atendimento materno-infantil e o controle dos 
indicadores realizado através do registro da população atendida por visitas 
domiciliares. Posteriormente, essas funções foram expandidas para a prevenção de 
doenças e promoção da saúde na comunidade. (SANTANA, 2010, p. 25). 

Assim, a proposta era a criação de “frentes de trabalho” (financiadas com recursos dos 

fundos especiais de emergência destinados pelo governo federal) nas quais se recrutariam 

pessoas da comunidade que serviriam de agentes locais de saúde (BRASIL, 2002). Tais 

atividades foram desenvolvidas majoritariamente por mulheres que, seguidas do curto e, de 

certa forma, improvisado período de capacitação (apenas duas semanas de treinamento), 

passaram a trabalhar incentivando questões relacionadas aos cuidados com a saúde, 

especialmente de crianças e mulheres.  

Embora tenha perdido o repasse dos recursos federais com o fim do período da seca, o 

PACS do Ceará permaneceu atuando, não mais com um caráter emergencial, e sim como um 

programa estadual de interiorização e extensão da cobertura das ações básicas de saúde. 

Assim, cada Agente Comunitário de Saúde (ACS), que tinha o mapeamento da sua área de 

atuação, desenvolvia acompanhamento através de visitas domiciliares junto às famílias da 

zona rural e urbana (50 a 100 e 150 a 250 famílias, respectivamente), a fim de melhorar os 

indicadores de saúde, principalmente no que se refere à diminuição da mortalidade materno-

infantil, conforme atestam Silva e Dalmaso (2002, apud Brasil, 2002). 

Tratava-se, portanto, da consolidação de uma proposta, que, em decorrência do bom 

desempenho percebido por gestores circunvizinhos e baixo custo para a implementação, teve 

adesão de outras regiões do país, estimulando, inclusive, o MS à criação do Programa 

Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, em 1991.  

Apesar da tônica romântica que o PACS assumiu entre os envolvidos com a sua 

implementação, vale destacar que o trabalho das(os) Agentes Comunitários de Saúde não 
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possuía uma equipe de retaguarda, estava focalizada nas áreas de extrema pobreza, e os 

sujeitos responsáveis por sua execução não tinham os direitos trabalhistas assegurados, 

recebendo apenas uma “bolsa”.  

A expansão do citado programa, em todo o território nacional, foi tão significativa que, 

em 1993, já abrangia 13 estados das regiões Norte e Nordeste, com 29 mil ACS distribuídos 

em 761 municípios e, em novembro do ano posterior, passou a contemplar 987 municípios de 

todo o território nacional e 17 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (BRASIL, 

2002). Tal fato passou a exigir a implementação de novos dispositivos capazes de dar respaldo 

maior no enfrentamento das complexas situações com as quais se deparava o programa. 

Nesta direção, Sousa (2003) afirma que, como produto do Encontro de Avaliação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (dezembro de 1993) – apresentado ao então 

ministro pelos coordenadores estaduais acerca das prioridades para o fortalecimento do 

programa em tela, e tendo como norte a bem-sucedida experiência Médico da Família de 

Niterói (RJ) –, sentiu a necessidade de um maior respaldo para responder às demandas 

apresentadas pelo PACS. Assim, após uma série de encontros, discussões, reuniões e debates, 

pactuou-se, naquele encontro, o que viria a ser denominado Programa Saúde da Família.  

 

3.3 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA AGENDA PARA A ATENÇÃO BÁSICA  

 

Nesse período inicial, o programa não representava uma proposta de substituição do 

PACS (BRASIL, 2002), mas um resgate desta experiência, com um salto qualitativo e 

mudanças no processo organizativo dos serviços e na prática de atenção à saúde sob novas 

bases e critérios (PÉRET, 2001) como detalhado a seguir.  

Franco e Merhy (2007) chamam a atenção para o fato de que, naquele momento, o 

PSF correspondia a uma proposta extremamente sedutora aos militantes do Movimento de 

Reforma Sanitária, por seu potencial de romper com o paradigma biomédico e 

hospitalocêntrico e de possibilitar a reorientação do modelo proposto pelo SUS, priorizando a 

atenção primária, mas sem desconsiderar a integralidade da atenção.  

Como mostram os referidos autores, a proposta voltada à atenção básica encontrou 

solo fértil e raízes em comum entre o que o movimento da Reforma Sanitária vinha 

reivindicando historicamente (apesar das oposições no interior do próprio movimento), e o 

que estava sendo proposto pelo PSF por ambos terem como bases conceituais a vigilância à 

saúde e a epidemiologia: 
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Neste sentido, os dois lados encontram-se na esfera do conhecimento estruturado, 
das práticas preconizadas, e no nível do imaginário construído no seu entorno, a 
partir das representações simbólicas que são comuns ao ideário da reforma e ao 
Programa de Saúde da Família. Ao se construir as “Árvores de Conhecimentos” do 
grupo hegemônico da reforma sanitária brasileira e dos propositores do PSF, poderia 
ser visto que há grande coincidência entre os patrimônios de conhecimentos 
presentes nas duas propostas (FRANCO; MERHY, 2007, p. 112-113). 

Neste caminho, ao buscar ampliar as fronteiras de atuação e maior resolubilidade na 

atenção à saúde no país (BRASIL, 2007 – Grifou-se), o referido Ministério tem investido no 

PSF com o discurso de reorganizar o SUS a partir da atenção básica. Desse modo, o 

Ministério definiu objetivos e diretrizes operacionais para a implementação da estratégia.  

Como o próprio nome anuncia, a SF elege, como objeto de sua intervenção, não a 

doença e o indivíduo, mas “a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem 

no atendimento à saúde” (BRASIL, 1997, p. 10).  

Para o Ministério da Saúde, a partir da definição e organização da SF como porta de 

entrada, desencadear-se-ia a reorganização de todo o SUS, também em seus níveis de média e 

alta complexidade, visando ao atendimento integral à saúde; isto porque a estratégia segue a 

política de complementaridade42, não existindo como um atendimento isolado, mas fazendo 

parte de todo o sistema hierárquico local.  

Deste modo, a mudança no modelo tradicional requisita a integração entre os vários 

níveis de atenção e a SF que, não sendo algo isolado no interior do SUS, “apresenta um poder 

indutor no reordenamento desses níveis, articulando-os através de serviços existentes no 

município ou região” (BRASIL, 1997, p.10).  

Buscando concretizar o princípio da integralidade e garantir a continuidade no 

atendimento, a gestão municipal de saúde deveria definir 

Os serviços disponíveis para a realização de consultas especializadas, serviços de 
apoio diagnóstico e internações hospitalares. A responsabilidade pelo 
acompanhamento dos indivíduos e famílias deve ser mantida em todo o processo de 
referência e contra-referência43 (BRASIL, 1997; p.10 – grifou-se). 

Assim, a Equipe de Saúde da Família (ESF) precisa conhecer a realidade da população 

usuária, considerando os contextos familiares e a vida comunitária, evidenciando-se a 

                                                 
42 É importante indicar que o discurso do MS para a SF foi sendo modificado e a ênfase em tal elemento esvaiu-
se ao longo do tempo: nas produções recentes, essa preocupação não aparece. 
43 Cumpre destacar as questões apontadas por Vasconcelos (2007, p. 481), com as quais o presente trabalho se 
alinha, sobre a referência na rede de serviços e direitos na área da saúde: referência como esclarecimento sobre a 
necessidade de domínio do usuário sobre conhecimentos/informações, o que supõe a crítica e, em especial, o 
significado político/histórico da proposta da rede de serviços do SUS, desmistificando sua ideia burocratizante 
(que muitas vezes descreve os diferentes níveis ou recursos como rotinas autônomas e destituídas de poder, 
ocultando as contradições entre o que é de direito, o que é de fato e os possíveis espaços de mobilizações). 
Destarte, a referência deve conter a história do processo terapêutico, no qual o usuário tenha domínio da lógica 
que justificou determinado encaminhamento, em que se possa ter a documentação da história que facilite o 
acesso à unidade previamente indicada e aceita pelo usuário. Neste caminho, o encaminhamento deixa de ser 
mero recurso administrativo para tornar-se procedimento em saúde responsabilizado, consentido e efetivado. 
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necessidade de reorientação das práticas de saúde, visando a “humanizar as práticas de saúde 

através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população44” 

(BRASIL, 1997, p. 10 – Grifou-se).  

Sob este prisma, Vasconcelos (1998, apud GOULART, 2007) atenta para a 

potencialidade da SF em promover uma “retomada” na humanização da atenção clínica. É 

neste caminho que Sobrinho e Sousa (2002, p. 158) enfatizam sua importância na estratégia:  

A atenção básica à saúde [...] não quer dizer apenas o nível primário do sistema de 
serviços de saúde, e sim, uma nova forma de olhar o cidadão que nos procura, tão 
complexa quanto a dos outros especialistas, só que diferente, pois nela a pessoa é 
vista como um todo, integrada à tal inserção social e com conhecimento sobre o 
ambiente. 

A proposta da estratégia SF é que as equipes organizem sua atuação tendo por eixo os 

princípios da vigilância da saúde no território adscrito. Tal abordagem viria se contrapor à 

atuação histórica orientada por “programas”, caracterizada pela definição apriorística dos 

problemas de saúde, traduzindo-se frequentemente em intervenções verticalizadas, paralelas 

aos serviços existentes no setor, descontextualizadas das realidades locais. Portanto, parte do 

reconhecimento dos problemas da área adscrita e de sua população, para sobre eles intervir.  

No diagnóstico local das condições de saúde, espera-se a participação ativa dos 

usuários, que não são vistos como simples “pacientes”, objetos da intervenção das equipes de 

saúde, mas como sujeitos ativos do processo. Sendo assim, equipes de saúde e comunidade 

atuam juntas no enfrentamento dos determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.  

Desse modo, outro objetivo que se delineia para as equipes de Saúde da Família é 

“estimular a organização da comunidade para exercer o controle social das ações e serviços de 

saúde” (BRASIL, 2007, p. 02 – grifou-se), bem como “fazer com que a saúde seja 

reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão da qualidade de vida” (Idem 

– Grifou-se). 

Os “recursos humanos” são outro elemento constitutivo deste projeto de reorganização 

da atenção básica. A equipe deve ter uma abordagem multiprofissional45, tendo inclusive a 

necessidade de um “perfil” para lidar com o trabalho com comunidade. Daí a educação 

                                                 
44 Ao se levarem em consideração outros princípios da ESF, do SUS e, principalmente, do projeto societário 
defendido pelo movimento sanitário na década de 1970, tomou-se, como referência, a concepção de 
humanização de modo amplo: pelo direito de todos usufruírem o que a humanidade conquistou/produziu, não 
por aqueles detentores do capital, mas pelos que realizam trabalho e produzem, de fato, a riqueza, e não pela 
“solidariedade humana”, restrita ao bom atendimento pessoal, mas sem alcance das realizações da satisfação de 
cada indivíduo no gozo dos bens e serviços para que se tenha uma boa qualidade de vida. Cf.: Vasconcelos 
(2007). 
45 É importante destacar que, embora no contexto atual haja um amplo debate acerca da interdisciplinaridade, o 
MS não menciona tal conceito nos textos oficiais. Entretanto, foi avaliado que, se o objetivo é a reorganização do 
setor, a relação entre os(as) profissionais precisa superar essa “multiplidisciplinaridade” e caminhar no sentido 
da interdisciplinaridade. Para aprofundar esta discussão, ver Ortiz (2010). 
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permanente se colocar como um dos desafios da reorganização das práticas de trabalho.  

Neste sentido, uma concepção segundo a qual a defesa de um determinado 

conhecimento não requisita necessariamente a negação de outro (TEIXEIRA; NUNES, 2006), 

a interdisciplinaridade apreendida na proposta da SF passa a ser tomada como racionalidade 

organizacional no sentido de se compreender e intervir sobre a realidade social de uma equipe 

composta por distintos profissionais que buscam ultrapassar seus próprios limites e trabalhar 

com as contribuições/conteúdos de outras disciplinas (TEIXEIRA; NUNES, 2006), 

promovendo, assim, um agir em saúde coletiva.  

Sobre este aspecto, é importante, ao presente estudo, atentar que, nos textos iniciais, o 

MS considerava que outros profissionais poderiam ser incorporados às unidades básicas, de 

acordo com as demandas e características da organização dos serviços de saúde locais 

(BRASIL, 1997, p. 13), mas que, para tais inserções, não garantiria o financiamento federal. 

Atualmente, no entanto, percebe-se uma significativa mudança em seu discurso, 

quando não se refere à possibilidade de inclusão de outros profissionais nas equipes básicas, 

restringindo uma possível ampliação aos profissionais voltados à saúde bucal, o que remete à 

existência de questionamentos acerca da composição das equipes básicas.  

Outro ponto importante nessa discussão é que, visando a enfrentar a questão da 

inserção de outros profissionais na atenção básica, bem como dos problemas voltados para o 

sistema de referência e contra-referência, o MS passa a trazer, então, a proposta das Equipes 

de Referência e Apoio Matricial (ainda não consolidada na realidade brasileira). Estas 

consistem em um dos desdobramentos do Programa Humaniza SUS voltado a um modelo de 

atendimento que reúne profissionais de modo transdisciplinar a fim de construir vínculos 

terapêuticos e responsabilidades entre as equipes de SF e o nível secundário, a fim de permitir 

um acompanhamento mais resolutivo e menos burocrático no processo de referência e contra-

referência (BRASIL, 2004).  

Neste sentido, estas Equipes objetivam resolver ou minimizar a falta de definição de 

responsabilidades, de vínculo terapêutico e de integralidade na atenção à saúde, no sentido de 

oferecer um tratamento digno, respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo (BRASIL, 

2004). Embora seja uma proposta que tenha surgido há alguns anos, apenas em 2007 há 

indícios de passos para sua “concretização”, através da Portaria n° 154, de 25 de janeiro de 

2008, que norteia a criação de tais equipes e trata do seu financiamento. 

Assim, cumpre destacar que a ESF pressupõe a emersão de novas práticas 

profissionais mediante a indissociabilidade entre trabalhos clínicos e a prevenção e promoção 

da saúde: espera-se que a equipe esteja capacitada para prestar assistência integral, contínua, 
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resolutiva e de qualidade às famílias da área adscrita, sem, contudo, descuidar das ações 

preventivas e promocionais.  

Segundo o Ministério da Saúde, a equipe anteriormente denominada (“mínima”) 

responsável por cada área de abrangência deve ser composta por um(a) médico(a) generalista, 

um(a) enfermeiro(a), um(a) auxiliar de enfermagem e cinco ou seis agentes comunitários de 

saúde (ACS) e, quando ampliada, somados a estes um(a) cirurgião(ã)-dentista, um(a) auxiliar 

de consultório dentário e/ou um(a) técnico(a) em higiene dental (BRASIL, 2007).  

Tais equipes de SF devem organizar o trabalho priorizando alguns grupos, como o de 

mulheres, hipertensos, diabéticos, crianças menores de um ano e saúde mental, sem 

desconsiderar as práticas voltadas às demandas espontâneas trazidas pela população.  

Além disso, de acordo com Paim (2009, p. 77), a Política Nacional de Atenção Básica, 

formalizada em 2006, propõe que a SF seja utilizada como uma estratégia para a 

reorganização da atenção básica. De uma cobertura populacional de apenas 4,4% em 1998, a 

SF atingia 37,9% da população em 2004. Em junho de 2009, já estavam implantadas 29.678 

equipes em 5.229 municípios, cobrindo a metade da população brasileira.  

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

espera-se alcançar 60% da população brasileira em 2010 e, ainda em junho de 2009, havia 

229.572 agentes comunitários de saúde (ACS) em 6.336 municípios, alcançando 60% de 

cobertura. Além disso, a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal possibilitou 

implantar, até aquela data, 18.200 equipes de saúde bucal em 4.638 municípios, cobrindo mais 

de 40% da população. 

Desse modo, a ESF se constitui, atualmente, em um dos pilares da saúde pública no 

Brasil, o que fica evidente, como mostram Medina e Aquino (2002), em decorrência de sua 

vertiginosa expansão numérica das equipes, da crescente legitimação institucional da 

estratégia no âmbito do SUS e do fortalecimento dos mecanismos de sustentabilidade 

financeira. 

Vale aqui destacar alguns dos resultados positivos em relação aos indicadores 

epidemiológicos trazidos com a ESF. De acordo com o referido Ministério (BRASIL, 2005), 

tem-se a redução da Taxa de Mortalidade Infantil; a ampliação da cobertura vacinal; a queda 

na taxa de internações, por exemplo, por acidente vascular cerebral na população com idade 

igual e acima de 40 anos; a diminuição da taxa de internações por Insuficiência Cardíaca 

Congestiva na mesma faixa etária, expressando os resultados positivos adotados no controle 

da hipertensão arterial. Tal avaliação vem sendo reforçada por diversos pesquisadores, entre 

eles Guimarães (2006).  
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3.4 CRÍTICAS NO DEBATE SOBRE A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

Ao explicitar as responsabilidades das três esferas governamentais em atenção básica, 

observou-se que a atribuição de “elaborar as diretrizes da política nacional de atenção básica” 

(BRASIL, 2007, p. 03) volta-se, apenas, ao âmbito federal, remetendo à constatação de que, 

nesse discurso, corre-se o risco de se deprender uma lógica verticalizada, na qual o nível 

federal elabora as diretrizes, enquanto em âmbito municipal cabe apenas a sua execução. 

Outro fato também percebido nas análises do material elaborado pelo MS, diz respeito 

à referência dada à rápida expansão da ESF como sendo fruto da adesão de gestores estaduais 

e municipais aos seus princípios. Acolheu-se, neste trabalho, com cautela tal afirmação, por 

acreditar-se que antes de uma identificação com a proposta em destaque, essa adesão pode se 

dar, principalmente, em virtude do “estímulo” através de repasses de recursos financeiros da 

esfera federal aos municípios que adotarem/ampliarem a ESF.  

Este cuidado na análise desdobra-se ao ponderar-se a afirmação de que “a estratégia 

Saúde da Família está consolidada nos municípios brasileiros” (BRASIL, 2007). Questiona-se 

como este órgão percebe o termo “consolidação”: como mera implantação e expansão da 

cobertura populacional ou como um modelo de substituição do paradigma flexneriano pelo 

modelo da produção social da saúde46? 

Percebe-se, também, a fragilidade dessa afirmação quando se considera a 

heterogeneidade das realidades brasileiras e, em especial, dos grandes centros urbanos que, 

além de já terem serviços de atenção básica, defrontam-se com dificuldades em implantar 

equipes e seguir as diretrizes da referida política em decorrência dos seguintes problemas, 

conforme elencam Nascimento e Costa (2009): 

• Organização do atendimento, praticamente destinada, exclusivamente, a grupos de 

risco (diabéticos, hipertensos, crianças, gestantes) fragmentando a atenção; 

• Falta de definição acerca da atuação em instituições sociais como penitenciárias, 

asilos e orfanatos, os quais não são reconhecidos no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB); 

                                                 
46 Vale considerar que o MS propôs, dentro do Projeto de Expansão e Consolidação ao SF (PROESF), iniciativa 
do MS apoiada pelo Banco Mundial, uma “Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde de 
Família”, através da qual “oferece instrumentos específicos para este modelo de atenção, possibilitando que os 
próprios atores envolvidos com a estratégia em seus diferentes âmbitos possam avaliá-la de maneira sistêmica e 
integrada, com vistas ao aprimoramento gerencial, técnico e científico” (BRASIL, 2006, p.11). Busca-se, assim, 
uma qualificação da estratégia. Entretanto, sua adesão deve ser uma iniciativa “voluntária” por parte da gestão 
local.  
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• Não reconhecimento de cobertura a grupos sociais “sem teto”, “sem família”, 

vivendo pelas ruas, o que faz com que ações voltadas a esses grupos sejam marginais 

e sem apoio financeiro por parte da esfera federal aos serviços de atenção básica; 

• Áreas urbanas informais, com precárias habitações e infra-estruturas, impedindo 

instalações de unidades de saúde nessas localidades; 

• Verticalização de habitações, ou seja, grande quantidade de famílias residindo em 

prédios, de modo que o acesso dos profissionais de saúde (em especial o agente 

comunitário) aos espaços das famílias passa a ser mediado por funcionários dos 

prédios (seguranças e porteiros); 

• Violência urbana na periferia do grandes centros, o que se configura como 

empecilho para que profissionais atuem nessas localidades; 

• Mobilidade da população para locais de trabalho distantes da residência, impedindo 

que estas pessoas tenham vínculo com a equipe de Saúde da Família.  

Pode-se comprovar também no material elaborado pelo MS (2007) que, apesar dos 

itens elencados para se referir ao desempenho da estratégia colocarem a SF como referência 

Internacional, o órgão se refere apenas a estudos relacionados ao avanço na diminuição da 

mortalidade infantil, entre os anos de 1992 e 2002.  

Sem desconsiderar este importante avanço, questiona-se quais foram as mudanças 

substanciais trazidas pela ESF no sentido de conversão do modelo assistencial, já que estes 

indicadores se alterariam em uma estrutura organizacional da atenção básica mais 

simplificada, como a proposta da Medicina Comunitária ou do próprio PACS, já vistas em 

outras décadas na saúde pública do país.  

Hoje, a SF está presente em 94% dos municípios (29 mil equipes e cobertura 
populacional de 48% - o que corresponde a 92 milhões de pessoas). Todavia, as 
experiências em curso revelam grande diversidade dos modelos assistenciais via-à-
vis as imensas disparidades inter e intra regionais e desigualdades da sociedade 
brasileira. Assim, nem sempre a ampliação de cobertura correspondeu à mudança de 
modelo assistencial preconizada pela Estratégia (GIOVANELLA et al., 2009, p. 
784). 

Assim, apesar dos avanços nos indicadores de saúde obtidos com a ESF, constata-se 

que sua implementação não depende apenas das normas preconizadas pelo Ministério da 

Saúde: as configurações da estratégia em nível nacional estão intrinsecamente relacionadas 

com a diversidade de situações locais, já que “há tantas atenções básicas quanto as realidades 
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regionais e até microrregionais47”. Como mostram Medina e Aquino (2002, p. 137), 

“heterogeneidades municipais conformarão distintos modelos de assistência e gestão”, análise 

também realizada por Péret (2001). Endossando tal afirmação, Monnerat, Senna e Souza 

(2006, p. 98) afirmam que  

É forçoso reconhecer que a implementação do programa se deu em meio a uma 
variedade de contextos marcados pelas profundas desigualdades sociais, econômicas 
e regionais que moldam a realidade brasileira, forjando um cenário complexo e 
heterogêneo e abrindo espaço para as mais diversas experiências de implantação do 
PSF. Análises sobre a implementação do programa exigem considerar, 
necessariamente, variáveis relacionadas a tais contextos e suas implicações na 
operacionalização da política.  

Apesar de tessituras tão multifacetadas,  

No Programa de Saúde da Família, é ambiciosa a intencionalidade de produzir 
mudanças. Não se trata apenas de modificar determinados aspectos do quadro de 
saúde ou da organização dos serviços, mas, ao fazer isto, transformar a racionalidade 
dos modelos assistenciais e a lógica de funcionamento dos serviços, quanto à 
operação de seus componentes, à vinculação com a comunidade e as relações com 
todo o sistema de saúde e demais setores (MEDINA; AQUINO, 2002, p. 139). 
                                                                                                                                                  

É justamente nesse sentido que vem sendo discutida uma das críticas que se realizam à 

SF, desde o início de sua implantação no país, como sinalizam Franco e Merhy (2002; 2007) e 

Correia (2005): à possibilidade e identificação de suas proposições com exigências das 

agências multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, em suas recomendações de contenção 

de gastos públicos.  

Assumindo um papel de verdadeiro “Ministério da Saúde48” dos países periféricos, 

como sinalizam os autores acima referidos, tais agências colocam alguns imperativos para a 

saúde pública, que supõem um redirecionamento do Estado: este deve oferecer serviços de 

saúde apenas às pessoas que não têm condições de pagar por seu consumo, ou seja, por voltar-

se à lógica do mercado, atribui ao Estado e aos gestores de saúde funções regulatórias de um 

“mercado imperfeito” de saúde, tratando-se de um processo de americanização perversa da 

seguridade social no Brasil (VIANA, 1998 apud CORDEIRO, 2001).  

Nesse sentido, segundo estes estudiosos, a ESF caminha em direção contrária ao SUS 

tal como formulado na Constituição Federal de 1988, já que se utiliza de referências 

universais e equânimes falseadas, uma vez que, ao assumir o discurso da equidade (princípio 

não só da estratégia em tela, mas da própria Lei Magna, conforme dito anteriormente) e 

                                                 
47Afirmação do sanitarista e professor da UNICAMP, Nelson Rodrigues dos Santos, em sua palestra “Retomada 

do Movimento Sanitário: Novos atores sociais com a estratégia Saúde da Família” no III Ciclo de Debates 
“Conversando sobre a Estratégia Saúde da Família” (RADIS, 2007; p. 12). 
48 O pacote básico de ações proposto pelo Banco Mundial, segundo Franco e Merhy (2007, p. 93), sugere que a 
saúde pública dos países periféricos contemplem “programas direcionados a imunizações, vigilância à saúde, 
através da promoção às doenças infecto-contagiosas e DST/AIDS, e programas nutricionais voltados 
especialmente para o atendimento à criança”.  
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priorizar sua implantação àquelas áreas com piores condições de salubridade, restringe-se a 

ESF aos segmentos mais empobrecidos da população.  

Assim, os referidos críticos chamam a atenção para o caráter seletivo e focalista 

presente na “estratégia”, ou seja, por não expandir o serviço a toda a população, restringe o 

atendimento às camadas populares da sociedade, instaurando uma “cesta básica” para o setor, 

contrapondo-se, assim, ao princípio da universalidade.  

Outro elemento que requer reflexão é que a ESF, ao mesmo tempo em que traz como 

avanço o fato de colocar na pauta do dia a questão da atenção básica – que historicamente 

vinha sendo relegada a um segundo plano na política de saúde, inclusive em termos de 

financiamento – também pode assumir simplesmente o papel de racionalizador de gastos 

(seguindo os ajustes neoliberais), ao diminuir o fluxo do atendimento nos níveis de média e 

alta complexidade. Por outro lado, ao redirecionar os recursos para a ESF sem, contudo, 

investir nos demais níveis da rede de atenção, tendo em vista o princípio da integralidade, 

corre-se o risco de abrir um flanco ainda maior para o setor privado. 

Complementando tal avaliação, Brotto (2000) destaca outro problema: a precariedade 

na integração da ESF à rede pública municipal de saúde, na medida em que, em lugar de 

desencadear a reorganização do sistema em nível local, a SF estaria configurando-se como 

paralelo ao SUS, isolado, focalizado. No curso de tal crítica, Marques e Mendes (2002) 

discorrem sobre a necessidade de garantir à população o acesso a todos os níveis da atenção 

do setor, de maneira que o princípio da integralidade, em nome da universalidade da Atenção 

Básica, não possa ser “esquecido”.  

Trazendo à baila outros elementos para a reflexão, Teixeira (2007), em sua análise 

provocativa, questiona a recomendação ministerial de definição da “equipe básica” que se 

pauta na concepção do “mínimo possível”. A autora problematiza que, sendo a SF “uma 

estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde [...] com o intuito de reorientar o 

modelo de atenção no SUS” (BRASIL, 2007, p. 01), a montagem da equipe de SF deve passar 

por um processo inverso, isto é, pela concepção da totalidade, para conseguir ir além da 

atenção focal (TEIXEIRA, 2007, p. 245).  

Trata-se, nesta análise, de questionar a concepção, ainda tradicional, segundo a qual o 

provimento de cuidado à saúde dos usuários restringe-se à competência de uma “dupla 

dinâmica” de profissionais de nível superior – médico(a) e enfermeiro(a) –, sob os quais a 

atuação dos outros saberes estariam apenas assumindo uma posição complementar na atenção 

e não necessitaria estar na equipe básica.  

Brotto (2000) critica a falta de consonância com parâmetros constitucionais no que se 
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refere à inserção de profissionais nas equipes sem concurso público, sendo contratados das 

mais diversas formas, desde aqueles celetistas até os que não dispõem de nenhum direito 

trabalhista. Em relação a isso, é importante destacar que, a partir de 2005, vem ocorrendo um 

movimento de “desprecarização” do trabalho no SUS, desencadeado pelo Conselho Nacional 

de Saúde e, paulatinamente, incorporado nos municípios, experiências que requisitam estudos 

aprofundados acerca das alternativas encontradas para superar tal situação, bem como sobre a 

forma de condução desse processo.  

Com relação à micropolítica do trabalho desenvolvido na SF, Schimith e Lima (2004) 

denunciam que a noção de vínculo entre profissionais e usuários na SF tende a se resumir a 

conhecer as pessoas e seus problemas, não abrangendo a possibilidade de autonomização 

deste último, nem de incentivar sua participação na organização do serviço, através do 

controle social.  

Diversas outras críticas são direcionadas à estratégia, como o elevado número de 

famílias atendidas pela equipe – 3.000 a 4.500 pessoas ou até 1.000 famílias de uma 

determinada área (BRASIL, 2007), – o que sobrecarrega os(as) profissionais no que tange à 

demanda por atendimento clínico (TEIXEIRA, 2007; PÉRET, 2001); as fragilidades na 

formação acadêmica, que ainda não estaria em consonância com o novo paradigma sanitário 

(CECCIM; FEUEWERKER, 2004); a disparidade de salários entre os(as) profissionais, que 

privilegia a medicina em relação às demais profissões (TEIXEIRA, op cit), dentre outras.  

Ao analisar o perfil atual das políticas sociais, Correia (2005, p. 34) chama a atenção 

para o fato de que a contra-reforma do Estado brasileiro “tem acontecido na contramão do 

legalmente assegurado, tem deformado as políticas sociais garantidas, reduzindo-as [em 

algumas realidades] a programas focais, assistenciais e seletivos, dirigidos aos grupos de 

maior pobreza, esvaziando seu caráter universal”.  

Em tal contexto, estudos como os de Santos-Filho (2007) e Santos (2004) sinalizam 

que as equipes de SF denunciam várias dificuldades em seu cotidiano de trabalho, que dizem 

respeito à precariedade da estrutura física para funcionamento das unidades de saúde, a 

escassez de medicamentos e insumos, entre outros. Assim, chama atenção para o fato de que 

O PSF é concebido num cenário em que o Sistema Único de Saúde encontra-se 
sucateado e fragilizado diante do corte dos gastos sociais. Deste modo, o fato de não 
haver um sistema de referência e contra-referência estruturado, de não se ter 
medicamentos para distribuição, de se executar ações pontuais, fazem com o que o 
PSF seja considerado um programa pobre para pobres (ALEIXO, 2002, apud 
MIOTO; ROSA, 2007, p. 17).  

Diante do exposto, pode-se considerar a experiência brasileira de ESF como um 

modelo coletivo de atenção primária, com a peculiaridade de ser construído no âmbito de um 
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sistema de saúde público e universal, que enfrenta o dilema de superar a etapa da expansão 

quantitativa do acesso à ESF e passar para a consolidação da qualidade na ações do programa 

e sua respectiva integração com o resto da rede assistencial do SUS. Tais questões marcam o 

cerne das discussões teóricas atuais, as quais se traduzem como desafios pragmáticos para os 

gestores de saúde, sobretudo no nível municipal (ANDRADE et al., 2007, p. 802). 

Destarte, após essas considerações, discorrer-se-á, adiante, acerca da realidade do 

município de Campina Grande/PB, locus do presente estudo.  
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4 A ESTRATÉGIA “SAÚDE DA FAMÍLIA” EM CAMPINA GRANDE/PB: A SAÚDE 

EM MOVIMENTO  

 

O conhecimento de uma realidade sanitária específica, bem 
como dos seus processos de formulação de políticas implica 
considerar o desenvolvimento do aparelho estatal responsável 
neste campo como um produto do desenvolvimento histórico 
das relações entre as forças políticas fundamentais 
(TEIXEIRA, 2006, p. 23). 
 

No presente capítulo, analisou-se o modelo de atenção à saúde em Campina 

Grande/PB, a partir da trajetória da implementação da Estratégia Saúde da Família.  As ideias 

deste trabalho estão uníssonas com as de Santana (2010, p. 27) o qual afirma que analisar o 

PSF “[...] é adentrar na heterogeneidade de conformação de como cada município se 

apresenta, nos padrões de atuação política exercido por seus diversos atores sociais e pela 

complexidade das variáveis relacionadas a este contexto”.  

 

4.1 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Minayo (1994) afirma que a realidade social só se apreende por aproximação e que 

essa é mais rica que qualquer teoria ou qualquer pensamento que se possa ter sobre ela. Deste 

modo, com base nessa afirmação, buscou-se suporte epistemológico no método crítico-

dialético para conduzir, teórica e metodologicamente, o presente estudo.  

Este método permite conhecer, a partir de aproximações sucessivas, as 

particularidades históricas e as contradições do fenômeno estudado, posto que 

ao contrapor-se à “razão instrumental”, o método proposto por Marx também tem na 
realidade empírica seu ponto de partida, mas, ao desvendá-la, possibilita uma crítica 
radical à sociedade capitalista, revestindo-se, assim, de grande força política na luta 
pela transformação social (SIMIONATTO, 2009, p. 91).  

 Ou seja, para a autora, “o conhecimento da realidade aqui não se restringe à mera 

aparência, aos elementos imediatos da vida social, mas implica o desvendamento de todas as 

suas determinações e relações intrínsecas: sociais, econômicas, políticas e culturais” (idem).  

 Compreende-se que esta teoria, como matriz teórico-metodológica, apreende as 

múltiplas determinações do real a partir de mediações, de modo que é nas relações sociais que 

se fundam as contradições, tensões e disputas, revelando/ocultando, ao mesmo tempo, os 

interesses individuais e coletivos.   

 Neste sentido, os fenômenos sociais, fatos políticos e os dados da realidade como 

significados e sentidos são apreendidos como indicadores, mas não como fundamentos 

últimos do horizonte analítico. Trata-se, portanto, de um desvendamento do real que não é 
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manipulador e que apreende dialeticamente a realidade em seu movimento contraditório 

(YAZBEK, 2009, p. 150-151). 

 O objetivo geral da pesquisa é de analisar as contradições do modelo de atenção à 

saúde, a partir da implementação da Estratégia Saúde da Família. Os específicos são: 1) 

descrever a implantação da Estratégia Saúde da Família no município de Campina Grande; 2) 

identificar as contradições no processo de construção do modelo de atenção à saúde no 

município; e 3) analisar as mudanças que ocorrem na saúde mediante a implantação da ESF 

em Campina Grande/PB. 

 Optou-se pela pesquisa descritiva e explicativa do tipo qualitativa, tendo em vista os 

objetivos propostos. Esta opção está fundamentada na busca pelo desvendamento da realidade 

para além de dados estatísticos, não empregando um instrumental estatístico como base para a 

análise de um fenômeno, nem pretendendo quantificar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas (RICHARDSON, 2007).  

Quanto aos procedimentos técnicos, optou-se pela pesquisa bibliográfica e 

documental49. A pesquisa bibliográfica, além de guiar a revisão de literatura sobre o objeto de 

estudo, também serviu para desvendar as contradições e as mudanças que ocorreram na 

política de saúde e na (re)orientação do modelo de atenção e gestão da saúde. Desta forma, 

esta opção metodológica deu suporte à elaboração do presente estudo, pois ampliou, no 

campo crítico e conceitual, as temáticas que fazem interface com o objeto de estudo, portanto, 

consistiu em uma atividade fundamental à presente investigação científica. 

 A pesquisa documental envolve, segundo Gil (1991, p. 51), “materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa” e envolve dois tipos de documentação: a indireta e a direta.   

 Neste estudo a documentação indireta diz respeito ao levantamento de dados em 

fontes impressas e eletrônicas, a saber: revistas científicas; livros; dados estatísticos do IBGE 

e DATASUS50. A documentação direta, realizada mediante levantamento de dados na 

Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande,  foi referente aos anos de 2003 a 2009, e 

                                                 
49  O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informações que deles se 
podem extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita 
ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. [...] 
Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é que ele permite acrescentar a dimensão do tempo à 
compreensão do social. A análise documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução 
dos indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros (SÁ-
SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, [p.02]). 
 
50 Departamento de Informática do SUS. Área do Ministério da Saúde que disponibilizam dados e informações 
oriundas de diversas instituições governamentais e não-governamentais cujo objeto de trabalho é a saúde. 
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se constituiu, dentre outros, de: Relatório de Gestão; Plano Municipal de Saúde; dados do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB); e as atas do Conselho Municipal de 

Saúde. 

 O universo pesquisado foi a implementação da ESF do município de Campina Grande. 

O período definido para realização da pesquisa foi referente aos anos de 2003 a 2009. O 

período foi definido pelos seguintes critérios:  

 (a) 2003: inserção de profissionais de Serviço Sociais no Programa Saúde da Família;  

 (b) 2009: definido por ser o ano anterior à finalização da dissertação;  

 (c) 2003 e 2009: envolvem dois diferentes gestores da saúde, a saber, o secretário 

André Luis Bonifácio de Carvalho e o secretário Metuselá Agra, respectivamente; 

 (d) Para efeito da coleta e análise de dados considerou-se um intervalo de cinco anos 

entre os dois períodos.  

 (e) No intervalo de tempo para perceber as mudanças ocorridas na atenção à saúde do 

referido município. 

 Para o tratamento analítico dos dados coletados, utilizou-se a técnica de Análise de 

Conteúdo. Na Análise de Conteúdo o ponto de partida, conforme Puglisi e Franco (2003, 

p.13), “é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa um significado e um 

sentido [...] que não pode ser considerado um ato isolado”.  

 Tem-se o entendimento metodológico de que serão 

[...] analisadas as palavras, as frases e temas que dão significação ao conjunto, para 

relacioná-las com os dados pessoais do autor, com a forma literária do texto, com o 

contexto sociocultural do produtor da mensagem: as intenções, as pressões, a 

conjuntura, a ideologia que condicionaram a produção da mensagem, em um esforço 

para articular o rigor objetivo, quantitativo, com a riqueza compreensiva, qualitativa 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 116-117). 

 Após as considerações sobre a opção metodológica da pesquisa e para efeitos didáticos 

apresentar-se-ão, a seguir, as etapas da investigação por fases da operacionalização, coleta e 

sistematização dos dados.  

 1ª Fase da Pesquisa  

 Inicialmente foi apresentado, à Secretaria Municipal de Saúde, o projeto de pesquisa 

com o escopo de solicitar os dados referentes ao período de 2003 e 2009, a saber: Relatório 

de Gestão; Plano Municipal de Saúde; dados do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB). 



 61 
 

Em seguida, realizou-se visita ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) para apresentar o 

projeto e solicitar cópias dos Planos Municipais de Saúde referentes aos anos de 2003 a 2009; 

Relatório de Gestão 200951; as atas de reuniões da instituição dos anos definidos; as 

resoluções do ano 200952, já que a formulação deste tipo de documento só veio a fazer parte 

da dinâmica do CMS/CG a partir de 2004, mostrando que o CMS do referido município 

seguiu a mesma tendência de outras localidades (aquela em que se propôs a tal elaboração 

recentemente).  

 Ressalte-se que durante a primeira fase da pesquisa houve dificuldade na coleta dos 

documentos correspondentes ao ano de 2003: não foi possível localizar pela SMS o Relatório 

de Gestão e a justificativa foi a de que esse documento nunca existiu. Para solucionar citado 

problema foi sugerido, por um conselheiro, que se procurasse uma pessoa que, em 2003, era 

conselheiro. Ao contactar-se esse ex-conselheiro ele informou que, em virtude da mudança de 

gestão, quando o Prefeito da época renunciou ao cargo para pleitear a governança do estado 

nas eleições de 2002, esses documentos não foram disponibilizados para o Conselho.  

 Ainda nesta fase, buscaram-se os dados solicitados na Secretaria de Saúde do 

Relatório de Gestão de 2003 e os dados do SIAB de 2003 e 2009. Com relação ao Relatório 

de Gestão do ano de 2003, foi dito que a SMS não tem esse tipo de documento anterior ao ano 

de 2005, quando a atual gestão assumiu. Segundo a funcionária da referida instituição, os 

arquivos dos computadores foram deletados e os dados que a atual gestão precisava para 

desenvolver a política de saúde foram adquiridos junto ao Ministério da Saúde. Conseguiram-

se arquivos digitais referentes ao ano de 2009, já que a cópia adquirida no CMS era impressa. 

 2ª Fase da Pesquisa 

 Nesta fase realizou-se a sistematização, tematização e construção do plano de análise 

dos dados coletados. Seguiram-se as fases da análise de conteúdo de Bardin (2009), que se 

organizaram em:  

(1) a pré-análise, que constitui o momento da organização propriamente dito, 

objetivando operacionalizar e organizar as ideias;  

                                                 
51 A opção de solicitar os Planos e o Relatório ao CMS deveu-se ao fato de a pesquisadora não ter certeza sobre a 
disponibilidade dos documentos dentro do prazo estabelecido pelo cronograma do projeto de pesquisa.  
 
52 Com relação às atas e resoluções, cumpre sinalizar que foram lidas para endossar a  discussão aqui 
empreendida, e para comprovar se houve ou não o Relatório de 2003, uma vez que foi levantada a hipótese, por 
parte de um conselheiro (quando solicitado o referido documento), de que aquele não foi elaborado na época. 
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(2) a análise do material, que consiste na codificação53 e categorização54 dos 

dados;  

(3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 

4.2 A POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB 

 

 Campina Grande localiza-se no Planalto da Borborema do Agreste Paraibano. Possui 

uma área geográfica de 594 km² e conta, atualmente, com uma população de 385.276 

habitantes (IBGE, 201155). Está numa posição de referência para grande parte do estado nas 

áreas comercial, industrial, educacional e no setor de serviços.  

 Em termos do panorama dos serviços de saúde, o município se habilitou como Gestor 

Pleno de Sistema desde 14 de maio de 1998, por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº. 

2.801 (FARIAS, 2005). Atualmente a estrutura da sua rede de serviços no setor distribuída 

nos seis Distritos Sanitários56 contempla instituições de caráter privado, público e 

filantrópico, com o predomínio do setor hospitalar na esfera privada. No que se refere à rede 

assistencial, encontra-se na tabela 1, a seguir: Marcelo, não consegui arrumar a tabela... 

 

 

 

Tabela 1 –  Rede Assistencial – Tipo de unidade e natureza do prestador.  Campina Grande. 2010. 

Tipo de Unidade Municipal  Estadual Privado Filantrópico 

Posto de saúde  08    

Centro de saúde/unidade básica  77    

Policlínica  11    

Hospital geral   12   

Hospital especializado   07   

Unidade mista  02    

Pronto socorro especializado   02   

                                                 
53 “A codificação é um processo pelo qual os dados em bruto são sistematicamente transformados e agrupados 
em unidades que permitem uma descrição exata das características relevantes do conteúdo” (HOLSTI, 1969, 
apud RICHARDSON, 2007, p.233). 
54 “A operação de classificação dos elementos seguindo determinados critérios denomina-se categorização” 

(RICHARDSON, 2007, p. 239).                                                                                                                                                                                                                   
55 Dados disponíveis no site do IBGE http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em 15 fev. 
2011. 
56 Fernandes e Maia (2004) chamam atenção ao fato de que a experiência de implantação dos Distritos Sanitários 
em Campina Grande, no ano de 1994, parece ter sido orientada muito mais pela concepção topográfico-
burocrática do que pela forma de reorganização dos serviços de saúde e de transformação das práticas sanitárias. 
Cf.: Mendes (1993).  
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Consultório isolado    194  

Clinica especializada/ambulatório de especialidade    67  

Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado)  79    

Unidade móvel terrestre  03    

Unidade móvel de nível pré-hospitalar – 

urgência/emergência (SAMU) 

03    

Unidade de vigilância em saúde  02    

Cooperativa     01 

Hospital dia (isolado)  03   

Central de regulação de serviços de saúde  02    

Centro de Atenção Psicossocial  05    

TOTAL 192 24 261 01 

Fonte: BRASIL, CNES. DATASUS. Acesso 19/01/10. 

 Atualmente, a estrutura da sua rede de serviços no setor contempla 07 Centros de 

Saúde; 18 hospitais, dentre os quais 16 são privados (13 são conveniados e 03 não) e apenas 

dois são públicos. No que se refere à ESF, conta, no momento, com 91 equipes nas zonas 

urbana e rural, segundo informações obtidas junto à Secretaria de Saúde local.   

 Guimarães (2006), ao fazer uma retrospectiva sobre o modelo assistencial à saúde no 

município, mostrou que, até o final dos anos 1980, o setor configurava-se de modo 

extremamente desorganizado: dispunha, até então, de serviços de saúde, cujas ações estavam 

sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação Social e resumiam-se à prática 

ambulatorial em bairros periféricos, de modo precário, sem metas a cumprir e atuando de 

forma desarticulada quanto aos princípios e diretrizes do SUS.  

 Consistia, portanto, em um modelo assistencial de caráter curativo, hospitalocêntrico, 

cuja preocupação se dava com a ausência de doenças (concepção negativa) em meio ao 

paradigma e prática sanitários flexneriano e de atenção médica, respectivamente, para usar os 

termos de Mendes (1996).  

 A partir de 1989, com a criação da Secretaria Municipal de Saúde, o referido setor 

passou a redirecionar suas ações, uma vez que, diante do modelo de atenção precarizado, até 

então vigente, a gestão municipal passou a buscar novas estratégias para o redirecionamento 

da atenção à saúde, que de fato estivesse em consonância com os parâmetros constitucionais, 

especialmente no tocante ao conceito ampliado de saúde e à busca por ações de promoção, 

proteção e recuperação daquela. 

 O marco inicial para a construção de uma nova proposta de atenção à saúde municipal 

deu-se em março de 1993, em decorrência da viagem de representantes da prefeitura de 

Campina Grande e do diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba 
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(FAPESQ) na época, o professor Geraldo Baracuhy, ao IV Seminário Internacional de 

Atenção Primária à Saúde, realizado em Havana. Daquele Encontro, surgiu o interesse em 

trazer, à cidade, uma comitiva cubana, no intuito de participar da VI Feira de Tecnologia e 

Ciências (FETEC) que se realizaria em setembro daquele ano (GUIMARÃES, 2006). 

 Em meio ao clima de mudanças decorrente dos diversos sujeitos, inclusive a gestão e a 

imprensa locais, a visita da comitiva resultou na assinatura de uma “carta de intenções” com o 

objetivo de implantar-se, no município, o programa Médico da Família, conforme discorre o 

supracitado autor.  

 Tal projeto, no entanto, foi alterado devido ao convite do Ministério da Saúde (diante 

do processo de tentar mudar o modelo de atenção à saúde que vinha ocorrendo no município) 

para a implantação pioneira do programa federal denominado Saúde da Família, em 1994, 

juntamente com outros treze municípios brasileiros. Nesse contexto, a adoção do PSF 

funcionaria como um projeto-piloto de um novo modelo de atenção à saúde.  

Com a vinda da comitiva, composta por cinco cubanos e uma médica de Niterói57, a 

gestão local discutiu, com o grupo visitante, estratégias possíveis para a reorientação do 

sistema de saúde no município. Além disso, cumpre destacar que 

Nesta época, Campina Grande encontrava-se na gestão incipiente e parcial do 

sistema municipal de acordo com a NOB-SUS 01/93, e em consolidação do 

processo de municipalização. Campina Grande encontrava-se dividida em seis 

distritos sanitários, tendo sido assim definidos a partir do critério de manutenção da 

continuidade territorial e do equilíbrio populacional entre os distritos (CAMPINA 

GRANDE, 1994 apud SANTANA, 2010, p.28). 

 Assim, a proposta de Saúde da Família foi implantada em Campina Grande nas 

comunidades do Pedregal e do Mutirão58, respectivamente 02 e 03 equipes, partindo de 

critérios sócio-sanitários.  

 

4.3 UMA NOVA PROPOSTA DE ATENÇÃO À SAÚDE: A IMPLANTAÇÃO DO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 O processo seletivo59, assim como as demais medidas exigidas pelo MS (como a 

organização/sensibilização das comunidades adscritas), ocorreram de forma muito rápida para 

                                                 
57 Onde havia, desde 1991, uma experiência pioneira de Medicina de Família brasileira inspirada na de Cuba. 
58 A escolha desses bairros para implantar a SF deu-se pela sugestão da comitiva cubana após avaliar diversas 
realidades do município mais propícias ao desenvolvimento da experiência Médico da Família.   
59 Processo seletivo simplificado, com prova escrita, de títulos e entrevista, aos profissionais da equipe mínima 
preconizada pelo Ministério da Saúde (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem). Vale destacar que a forma 
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iniciar os treinamentos e atuação daqueles que acreditavam nos ideais da Reforma Sanitária e 

investiram na ESF de Campina Grande do “desejo firme de mudanças sociais em busca da 

cidadania das comunidades atendidas, sem negociar princípios, sem desconhecer a autoridade 

e hierarquia, mas sem submissão escusa a interesses pessoais e de grupos” (GUIMARÃES, 

2004, p. 30).  

 Merece destaque o fato de o programa ter sido implantado sem a parceria do PACS60. 

Criado desde 1991 e apenas inserido na cidade em 1995, a ESF comprometeu a qualidade do 

atendimento posto que seus profissionais não conseguiam dividir, de modo eficaz, o tempo 

com as visitas domiciliares e com o atendimento nas unidades, tendo que “literalmente correr 

atrás de tudo” (CARNEIRO, 2008).  

 De outro ângulo, esse fato também passou a ser percebido pelos(as) profissionais da 

época em seus relatos ao estudo de Péret (2001) como algo positivo, no sentido de que a 

ausência de ACS para desenvolver o cadastro das famílias adscritas possibilitou, às equipes, 

uma maior aproximação desses(as) com a realidade da população, permitindo, portanto, o 

estabelecimento do vínculo e conhecimento da realidade com maior facilidade. 

 Neste sentido, percebeu-se a inserção do PACS como um relevante articulador de 

ações da equipe da ESF na comunidade e que a inclusão das equipes pioneiras sem o referido 

programa também contribuiu para o apoio da população ao novo projeto no município, uma 

vez que naquele período de mudanças houve uma clara aproximação dos(as) profissionais 

com as demandas sociais.  

 No que tange o tipo de formação dos (as) profissionais selecionados(as), atente-se que, 

semelhantemente às outras realidades da ESF no país, a grande maioria apresentou uma 

formação técnica especializada, indo de encontro às orientações do Ministério no que se 

refere à formação generalista, ou seja, como a proposta da ESF parte do interesse em prestar 

um acompanhamento contínuo, não ao indivíduo, mas à família, faz-se necessári a formação 

de um(a) profissional qualificado(a) para atender os problemas de saúde nos diversos grupos 

etários.  

 Neste sentido, a alternativa encontrada foi a consecução de uma parceria entre o 

programa e os médicos sensibilizados juntamente com as universidades da localidade visando 

a à promoção de capacitações voltadas à concretização dos princípios do SUS, relativamente 

                                                                                                                                                         
de contratação dos profissionais era através de convênios da Prefeitura com as Sociedades de Amigos de Bairro 
(SAB), via regime celetista (CLT).  
60 Atualmente, seguindo as diretrizes ministeriais, o PACS se responsabiliza pelas visitas e a equipe passa a 
maior parte do tempo nas unidades básicas, acompanhando os agentes comunitários apenas quando necessário. 
Apesar de toda a equipe de SF ter como atribuição fazer as visitas domiciliares, o acompanhamento cotidiano às 
famílias em suas respectivas residências fica sob a responsabilidade do(a) ACS.  
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às áreas específicas da clínica e de tantas outras informações que um profissional de saúde da 

família precisava saber para dirimir, resolutividade em cerca de 80%, as demandas postas à 

equipe (CUNHA, 1996).  

 Ao considerar que a mudança de modelo passava também pelo incentivo ao controle 

social, as equipes começaram a buscar a formação de Conselhos Locais ou Comunitários de 

Saúde61. Partindo da ideia segundo a qual 

As lutas das minorias, do acesso a terra, moradia, saúde, educação, emprego, 
hipertrofiam-se em um turbilhão de demandas segmentadas, facilmente 
despolitizadas e burocratizadas pelo próprio Estado, situando-se naquilo que 
Gramsci denomina de “pequena política”, que engloba questões parciais e localistas 
e que precisa, necessariamente, vincular-se à “grande política” para a criação de 
novas relações (SIMIONATTO, 2009, p. 97), 

 Percebeu-se a urgente necessidade de se incorporar assistentes sociais62 às equipes 

visando a b que contribuíssem com esta proposta contra hegemônica, em sintonia com o 

projeto de Reforma Sanitária, de modo cooperativo no sentido de “promover uma 

interlocução entre os setores organizados da sociedade, interessados num projeto alternativo, e 

os setores excluídos que não têm condições, num primeiro momento, de se organizarem” 

(COUTINHO, 2008, p. 125). 

 A participação da sociedade é a expressão institucional do “núcleo duro” da Reforma 

Sanitária. Ao longo da história, teve diversos significados, evidenciando de modo constante a 

preocupação em associar o social e o político. Expressa a face democrática ampla dessa 

Reforma, ao ter como horizonte não unicamente o acesso igualitário aos bens e serviços de 

saúde, mas o acesso ao poder. Neste caminho, mostra as arenas de definição da agenda 

governamental, traduzindo uma preocupação com os mecanismos redistributivos contidos nas 

políticas de saúde, com as formas organizacionais de como redistribuir ou favorecer uma 

atenção de qualidade para todos (as) os(as) brasileiros(as) (CARVALHO 1997, apud 

NOGUEIRA; MIOTO, 2006, p. 225). 

 Com tal iniciativa, mais uma vez Campina Grande se destacou no âmbito nacional 

pela decisão política (mesmo sem incentivo financeiro do MS) de apostar na contribuição 

                                                 
61 Esses conselhos consistem em espaços de articulação entre a equipe de profissionais, os usuários, bem como 
de representantes das entidades, que estiverem atuantes na área (escolas, creches, organizações comunitárias, 
como Clube de Mães, Sociedades de Amigos de Bairro, escolas, entre outros). Servem de espaço para discussões 
de questões relacionadas à saúde (SILVEIRA; SILVA; VASCONCELOS, 2005), se constituindo, portanto, num 
instrumento favorável às discussões entre os profissionais e a população sobre os problemas da comunidade e 
suas respectivas soluções. Trata-se, conforme indica Lacerda (2005, p. 72), “de um espaço potencializador da 
criatividade dos usuários na proposição e elaboração da política local de saúde, já que são eles os que realmente 
vivenciam no cotidiano das unidades de saúde a efetividade ou não das políticas”.  
62 Vale ressaltar que tais profissionais passaram a compor as equipes em 1995 (GUIMARÃES, 2006), sendo do 
quadro de funcionários da prefeitura. Só em 2003 houve a oficialização do seu trabalho nas equipes da ESF, 
como se verá adiante. 



 67 
 

desse profissional para que as práticas das equipes pudessem avançar no sentido da 

integralidade da atenção, da promoção da saúde e do controle social.  

 Assim, a partir da participação do(a) referido(a) profissional o programa atingiu 

objetivos como um maior controle social da população adscrita, além da criação de grupos de 

geração de renda, “grupos educativos para alimentação alternativa, a reativação de Clubes de 

Mães e formação do Grupo de Jovens, entre outras contribuições” (GUIMARÃES, 2006, p. 

98).  

 Em 1995, a médica cubana Susana Piñedo (que permaneceu em visita durante cerca de 

03 meses) atendendo a convite da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande veio 

contribuir com o trabalho das equipes por meio de assessorias, treinamentos e orientações 

baseadas na experiência de Medicina Comunitária, além de dar sugestões referentes à 

sistematicidade do processo laborativo nas equipes da ESF.  

 No mesmo ano, conforme exposto, os(as) ACS passaram a integrar as equipes da 

localidade, contribuindo para a implementação da estratégia em análise.  

 Cumpre indicar os consideráveis avanços obtidos pelas equipes no sentido dos 

indicadores de saúde: os índices de mortalidade infantil; mortalidade materna; bem como de 

adultos e idosos das áreas atendidas pela ESF, dentre outros, que caíram consideravelmente, 

conforme atesta o estudo realizado por Guimarães (2006).  

 Como toda política em fase inicial, percebe-se que muitos foram os desafios 

encontrados no primeiro ano, dentre os quais muitos permanecem até hoje, como apontam 

Guimarães (2006) e Santos (2004). De início, vale ressaltar que esta foi uma experiência nova 

(não só para Campina Grande, como também para todo o país) tendo em vista que havia, 

fortemente arraigada, uma cultura hospitalocêntrica a qual era voltada ao atendimento das 

demandas espontâneas com base no paradigma flexneriano.  

 Neste sentido, a inexistência de uma coordenação estadual sobrecarregou o nível 

federal que tinha sob sua responsabilidade a solução em diversos graus de complexidade em 

diferentes localidades (GUIMARÃES, 2006), ao mesmo tempo em que as equipes tinham que 

criar suas próprias estratégias para o enfrentamento dos problemas que surgiam. 

 Outro problema detectado na fase de implantação do programa diz respeito à não 

integralidade dos serviços de saúde para que estes passassem a assumir o papel de referência 

às ESF no município. Desta forma, por ainda não haver a compreensão de a estratégia 

constituir porta de entrada aos demais níveis de atenção à saúde, o sistema de referência e 

contra-referência não havia sido instituído, acarretando na utilização de recursos como o 

conhecimento pessoal para Unidades Básicas de Saúde da Família. 
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 Percebe-se, neste tipo de prática, o encaminhamento como mero recurso 

administrativo, ao passo que a referência que pode constituir-se um estratégico instrumento de 

fortalecimento do SUS deixa de ser percebida: esclarecimento ao usuário sobre a necessidade 

de domínio conhecimentos/informações o que supõe a crítica e, em especial, o significado 

político/histórico da proposta da rede de serviços do SUS, contribui para desmistificar sua 

ideia burocratizante (que muitas vezes descreve os diferentes níveis ou recursos como rotinas 

autônomas e destituídas de poder, ocultando as contradições entre o que é de direito, o que é 

de fato e os possíveis espaços de mobilizações). 

 Assim, quando apreendida em sua potencialidade no sentido de reforçar os princípios 

do referido sistema de saúde, a referência torna-se, pois, um procedimento em saúde 

responsabilizado, consentido e efetivado (VASCONCELOS, 2007). 

 No tocante à forma de repasse financeiro63 às equipes da ESF, percebeu-se que, 

seguindo a tabela do SUS que incentivava o pagamento por produção, a qualidade do 

atendimento ficava comprometida, inclusive em decorrência da própria inviabilidade de 

afastamento dos (as) profissionais até mesmo para capacitação, o que diminuiria os recursos.  

 Tal problema foi solucionado, contudo, a partir da NOB-SUS 01/96 que inovou a 

questão do financiamento com o Piso de Atenção Básica (PAB), o qual se baseou pela 

quantidade de habitantes (parte fixa) e pelo incentivo aos programas, como PACS, ESF, 

dentre outros.  

 Santos (2004) diz que a proposta inicial de expansão da ESF era de 15 equipes/ano, 

totalizando 75 equipes para o município no prazo de 05 anos. Todavia, tal pretensão foi 

seriamente comprometida pela própria (in)compreensão dos gestores locais em relação ao 

SUS e à ESF.  

 Com a mudança de gestão no ano de 1996, a estratégia passou a ter novas 

configurações políticas no município. Não figurando dentre as prioridades do poder executivo 

local, a ESF e seus (suas) respectivos(as) profissionais vivenciaram, segundo Farias (2004, p. 

39), uma situação na qual 

Sem apoio político e técnico, ficamos órfãos, marginais, loucos solitários lutando 
para provar a viabilidade e a importância de um projeto capaz de garantir o acesso à 
saúde e a inclusão social da população. Muito sofrimento, mas também muito 
crescimento. Viramos ONG.  

                                                 
63 Este foi considerado, pela então secretária de saúde, Cristina Albuquerque, como o principal problema de 
modo a repercutir na alteração do projeto inicial de expansão da SF, que era de 15 equipes/ano no referido 
município, atingindo 100% de cobertura em cinco anos (GUIMARÃES, 2006). 
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 Essa expressão, utilizada pela supracitada autora, teve por objetivo comparar a 

desresponsabilização do poder público naquele momento frente à ESF, sinalizando, também, 

o caráter isolado assumido pela estratégia no âmbito da política de saúde local. 

 Nestes termos, se por um lado a nova gestão não reconheceu a proposta da ESF, assim 

como os avanços nos indicadores epidemiológicos, de outro, os(as) profissionais se 

organizaram para melhor enfrentarem os desafios postos naquele período, de maneira que, se 

por um lado 

Focos de resistência ao Saúde da Família podiam ser identificados nas 
Universidades, na Secretaria Municipal de Saúde, e entre as lideranças políticas do 
município; [de outro e] com a mesma energia que se dedicavam ao cuidado das 
suas famílias [adscritas], os profissionais dedicaram-se a divulgar o avanço que 
representava o SF para a concretização dos princípios do SUS. Mais do que 
profissionais, o projeto dispunha de militantes em sua defesa (FARIAS, 2005, p. 50 
– Grifou-se). 

 Percebe-se, também, que o desempenho dos(as) profissionais da ESF do município em 

destaque refletiu-se na obtenção de prêmios em importantes eventos em âmbito nacional, os 

quais deram visibilidade à importância da estratégia para a população. Em 1998, “o trabalho 

do PSF do Mutirão foi reconhecido como uma das 10 melhores experiências nacionais de 

combate à pobreza e à exclusão” (FARIAS, 2004, p. 40).  

 No ano seguinte, mais uma vez o programa mostrou sua qualidade ao receber o 

Prêmio Saúde Brasil da I Mostra Nacional de Produção do Saúde da Família64, em Brasília. 

Com este prêmio de dez mil reais para investir nos equipamentos das UBSF da cidade, os 

profissionais evidenciaram à imprensa local65 a importância do programa, conforme avaliou a 

coordenadora da ESF na época, em entrevista ao Jornal da Paraíba no dia 26 de novembro 

daquele ano. 

 Apesar de todo o esforço das equipes da ESF da época em desenvolver as ações na 

atenção básica perseguindo constantemente os princípios do SUS, especialmente no que se 

refere à integralidade da atenção, o trabalho da ESF, por vários anos, se constituiu em 

pequenas “ilhas” ou “oásis” (eram 05, na verdade, as equipes atuantes) em meio ao sistema de 

saúde local.  

 Por outro lado, mesmo sendo um trabalho desenvolvido em certa medida 

paralelamente aos serviços do sistema de saúde local, o salto qualitativo nos indicadores de 

saúde das áreas adscritas estimulou a população de outras localidades do município a 

                                                 
64 Em 2008 ocorreu em Brasília a III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família, ocasião em que um dos 
trabalhos sobre a ESF de Campina Grande foi premiado, dessa vez sobre experiência pioneira em saúde mental. 
65 Paradoxalmente, percebe-se através da pesquisa documental em diversos jornais para a elaboração do presente 
trabalho, que a partir dessa fase os noticiários, quando não denunciavam as péssimas condições de trabalhos das 
unidades básicas, informavam suas conquistas nos eventos nacionais.   
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reivindicar a expansão da ESF, demandando, nos diversos fóruns que contavam com a 

participação popular, como o Orçamento Participativo, o aumento na cobertura da ESF a 

outras áreas. 

 

4.4 A MILITÂNCIA E OS AVANÇOS NA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Apesar da falta de investimento dos gestores públicos, o compromisso dos(as) 

profissionais se evidenciou. Em 1997, surgiu a Associação de Profissionais de Saúde da 

Família de Campina Grande (APSF) como instrumento legal de lutas e defesa da estratégia. 

Neste sentido, passaram a promover eventos a fim de discutir a ESF e, principalmente, 

sensibilizar os gestores, demais serviços e a sociedade para sua importância e necessidade de 

reversão do modelo assistencial.  

 A primeira expansão do programa, apesar de tímida, deu-se entre os anos de 1998 e 

2002, com sete equipes. Estas foram selecionadas da mesma forma que as pioneiras e também 

passaram pelo Curso Introdutório. A maioria dos(as) novos(as) profissionais se inseriram na 

APSF e participavam das lutas para a melhoria da ESF. 

 Nesse período (exatamente em 1999), a categoria obtém uma grande conquista, 

reivindicada há muito, quando uma, dentre os(as) profissionais expertises e 

comprometidos(as) com o projeto contra hegemônico da saúde (portanto, com a reorientação 

do modelo de atenção em consonância aos princípios do SUS), assumiu a coordenação da 

ESF. 

 O projeto defendido de atenção à saúde pela coordenação significava também, para a 

categoria, a possibilidade de superar o “sentimento” de ONG em relação à estratégia 

(destacado em citação anterior), que agora tinha uma defensora e interventora na própria 

SMS, o que poderia repercutir em respostas mais ágeis e efetivas às demandas das equipes. 

 Outro dado marcante nesse período foi a realização da primeira greve na história da 

ESF de Campina Grande, no ano de 2002. Entre as reivindicações estavam melhorias nas 

condições salariais, a inserção oficial de profissionais de Odontologia e de Serviço Social nas 

equipes básicas.  

 A greve encerrou com aumento salarial de 7% para os servidores da ESF, com a 

inserção das categorias acima referidas nas equipes, bem como a expansão de cobertura para 

toda a zona rural.  
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4.5 CONSOLIDAÇÃO E CONTRADIÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA   

 

 Durante a pesquisa, percebe-se que esta foi a fase na qual a SF do município mais 

avançou. Um dos motivos seria, como aponta Pequeno (2006), a chegada à pasta do 

Secretário Municipal de Saúde, do professor sanitarista André Luiz Bonifácio na gestão do 

Partido dos Trabalhadores (PT), devido à saída do então prefeito para a candidatura ao 

governo do estado.  

 O PT era reconhecido historicamente como de oposição aos partidos de direita e 

assumiu, em 2001, a presidência da República mediante a eleição do ex-sindicalista Luiz 

Inácio Lula da Silva66. Tal fato mostrou uma efervescência política, uma vez que foi acolhida 

de modo positivo pelos setores populares.  

 Neste mesmo contexto de esperanças e expectativas, os(as) profissionais, também 

partilharam o sonho de serem ampliados os direitos sociais em um governo de esquerda, bem 

como passam a acreditar na possibilidade de um sistema de saúde integral e equânime que 

atingisse os princípios da Reforma Sanitária, conforme aponta Santana (2010). 

A eleição de Lula significou um marco político na história do país, pois foi a 
primeira vez que se elegeu “um representante da classe operária brasileira com forte 
experiência de organização política”. A consagração eleitoral foi resultado da reação 
da população brasileira contra o projeto neoliberal implantado nos anos 90. Isto é, 
pela primeira vez venceu o projeto que não representa, em sua origem, os interesses 
hegemônicos das classes dominantes (BRAVO; MENEZES, 2008, p. 17). 

 Diante do contexto exposto, sujeitos sociais que defendem o projeto de Reforma 

Sanitária retomam discussões sobre esta, no sentido de torná-la hegemônica, ou seja, quando 

esta direção moral, intelectual e política manifesta a capacidade de conquistar consenso e de 

formar uma base social (SIMIONATTO, 2011, p. 49). Assim, Campina Grande nesse processo 

de mediação com a esfera federal, apresentava bases extremamente favoráveis à reorientação 

do modelo de atenção à Saúde. 

 Quando a gestão petista iniciou a sua agenda política no município encontrou uma 

situação que acumulava problemas persistentes desde sua implantação em 1994. Dentre os 

mais graves para os profissionais, conforme discorre Santana (2010, p. 143), destacam-se: a 

ausência de apoio efetivo para a estratégia Saúde da Família; a escassez de insumos e 

                                                 
66 Bravo e Menezes (2008) apontam para o fato de que a Política de Saúde foi apresentada no programa de 
governo de Lula como direito fundamental, no qual explicitava o compromisso em garantir acesso universal, 
equânime e integral às ações e serviços de saúde. Apesar disso, tais autoras chamam a atenção para o fato de que 
a concepção de Seguridade Social não foi assumida na perspectiva da Constituição Federal de 1988.  Mesmo 
assim havia uma expectativa de que o governo Lula incorporasse e fortalecesse a agenda ético-política da 
Reforma Sanitária. Contudo, o que se percebeu, nos dois governos de Lula, foi a manutenção da disputa entre o 
projeto de Reforma Sanitária e o Privatista. Em alguns aspectos o governo procura fortalecer o primeiro projeto e, 
em outros, o segundo. 
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medicamentos insuficientes para a demanda das equipes; estruturas físicas das UBSF 

inadequadas, insalubres; bem como a sobrecarga do número de famílias acompanhadas na área 

adscrita.  

 Os outros aspectos do conceito de saúde explícitos nos princípios da Reforma Sanitária 

e relacionados aos condicionantes sociais não avançavam mais diante das condições 

oferecidas, uma vez que ultrapassavam as competências das equipes.  

 Não era possível avançar sem que houvesse maior intervenção e articulação 

intersetorial nos aspectos que repercutiam nas condições de vida da população, pois, se por um 

lado a oferta de serviços em atenção básica conseguiu chegar a indicadores epidemiológicos 

considerados satisfatórios; por outro lado, as medidas voltadas para aplacar as condições de 

saneamento básico, moradias, alimentação, lazer, trabalho, violência doméstica e urbana etc, 

ultrapassavam os limites da capacidade técnica e articulação política, que poderiam ser 

encaminhadas pelas equipes de ESF, em nada, ou praticamente nada alterou as condições 

estabelecidas do quase dez anos de existência do PSF (SANTANA, 2010).  

 No setor da saúde, faltavam especialistas para os principais problemas encaminhados 

pelas equipes de Saúde da Família, nas especialidades de urgência e emergência. Tais 

deficiências eram afetos à insuficiência e inadequação do materiais físicos e humanos, de 

modo que o sistema de referência e contrarreferência mantinha-se deficitário, chegando a 

comprometer a integralidade da atenção à saúde.  

 Em meio a tantos problemas, os quais impediam a reorientação do modelo da atenção, 

ao assumir a ESF como o carro-chefe da gestão municipal, percebe-se uma alavancada nos 

rumos da estratégia no sentido de tirá-la da posição marginal da rede de serviços do setor 

local até então característico (APSF, 2004) e colocar a atenção básica como reestruturante do 

modelo.  

A capacidade técnica, [o] entendimento do projeto político e o compromisso com a 
defesa do SUS e da Estratégia Saúde da Família, daquele gestor eram significativas 
para os avanços que poderiam ser alcançados no contexto da saúde do município. 
Algumas lideranças do Saúde da Família, já tinham tido uma convivência com este 
gestor em virtude de terem  sido formados na  Residência em Medicina Preventiva e 
Social da UFPB e, dessa forma, se identificarem como tendo os mesmos propósitos 
em relação ao SUS. Mas antes de tudo, sua chegada na Secretaria de Saúde do 
município de Campina Grande, significava a retomada dos[as] trabalhadores[as] em 
acreditar no desenvolvimento do SUS e, dessa maneira, sentiram-se motivados[as] 
para redimensionar as forças entre governo, profissionais e controle social na garantia 
e manutenção da Estratégia Saúde da Família (SANTANA, 2010, p. 133). 

 O fato é que a ESF, em 2003, teve sua área de atuação ampliada, através da inserção 

de mais 18 equipes, de modo a dar cobertura a toda zona rural (embora ainda de maneira um 

tanto precária). Se a ampliação da cobertura significou a acessibilidade de parte significativa 

da população (em especial, a da zona rural), por outro, ponderou-se acerca da qualidade desta 
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atenção no sentido de mudar a lógica da atenção à saúde: se voltaria para a universalidade de 

acesso com qualidade ou se seguiria o ideário da macroeconomia de caráter neoliberal, 

marcado por política pobre para pobres. 

 Merece destaque também que, neste ano, como consequência do processo dialético da 

realidade e dos embates na política de saúde local, em especial as reivindicações da APSF e 

da categoria de Serviço Social, acontece, por opção política, a inserção do(a) profissional 

formado em assistente social na equipe básica (agora via concurso, já que antes era 

profissionais remanejados do quadro da própria prefeitura), sendo que tanto este(a) 

profissional quanto os(as) de saúde bucal foram distribuídos na proporção de 01 para cada 02 

equipes.  

 Neste caminho, considerou-se extremamente relevante destacar que, em 2002, a gestão 

municipal decidiu trabalhar com o número mínimo de famílias para que fossem garantidas as 

condições necessárias ao desenvolvimento das ações de assistência, prevenção e promoção da 

saúde, com qualidade. Algumas equipes responsáveis por um elevado número de famílias 

tiveram esse número reduzido, e foi programada a redução progressiva, à medida em que 

fossem implantadas novas equipes (FARIAS, 2005, p. 51).  

 Outro avanço de extrema relevância à análise da ESF do município em tela refere-se à 

criação da Rede de Apoio à Expansão do Programa Saúde da Família, em 2003. Tal iniciativa, 

fruto de reivindicações da APSF junto ao secretário de saúde, deu-se pela necessidade de 

avaliar e (re)direcionar os caminhos que a estratégia vinha seguindo.  

 Composta por um grupo de 06 profissionais (médicas e enfermeiras) egressas das 

equipes (cada uma representando um Distrito Sanitário67), que possuíam um perfil de 

competência técnica e compromisso político com a ESF, juntamente com a coordenação da 

estratégia, tais profissionais passaram a adquirir “atribuições específicas, entre elas assessorar, 

qualificar as equipes e também articular, politicamente, as ações do Programa dentro da 

Secretaria Municipal da Saúde” (RAMOS et al., 2004, p. 70).  

 A Rede era um importante e estratégico espaço de diálogo entre as demandas das 

equipes da ESF, por meio do constante monitoramento e avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos nas equipes dos Distritos Sanitários campinenses. O trabalho da Rede 

aumentou a integração entre a Coordenação da ESF e os demais serviços da Secretaria 

Municipal de Saúde, além de facilitar o acolhimento e o apoio às demandas dos(as) 

profissionais.  

                                                 
67 Embora a terminologia seja esta, em Campina Grande a divisão geográfica em distritos, até o momento do 
presente estudo, nunca chegou a alcançar a lógica organizacional de um verdadeiro Distrito Sanitário. 
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 Farias (2005, p. 51) destaca ainda que, em 2004, foi implantado um plano de 

descentralização das ações de reabilitação para a atenção básica, com a vinculação de um 

fisioterapeuta para um conjunto de 05 ou 06 equipes da ESF, a fim de ampliar o acesso da 

população às ações da área e dar um maior suporte às demandas da atenção básica.  

 Neste período, pela primeira vez na história do município, a gestão realizou um 

convênio com o Ministério da Saúde e a Universidade Estadual da Paraíba para a realização 

de uma especialização em Saúde da Família, visando a investir na educação permanente 

dos(as) profissionais inseridos(as) na ESF.  

 No ano de 2004 ocorreu a Mostra dos 10 anos da ESF, onde foram realizadas algumas 

conferências (com expositores de referência em nível nacional), debates e rodas de diálogos 

que avaliaram a experiência em nível local. Além disso, houve mostras de poesias, fotografias 

e contos que tratassem de temáticas relacionadas ao cotidiano da ESF.  

 Também neste ano aconteceram avanços como escopo de “desprecarizar” o trabalho 

dos ACS, quando a gestão municipal resolveu inseri-los no regime celetista, já que, ao longo 

dos quase 10 anos de existência do PACS, tais profissionais continuavam sem nenhuma 

garantia trabalhista. 

 Apesar de tais avanços, no final do ano de 2004, num contexto que evidenciou o 

fortalecimento da organização da categoria em torno da APSF, ocorreram alguns problemas 

em relação ao não repasse dos recursos descontados do salário dos profissionais ao INSS, 

FGTS e Imposto de Renda.  

 A categoria se inquietou com tais problemas e rapidamente se organizou no sentido de 

reivindicar a regularização da situação e, em fins do ano de 2004, emergiu uma nova greve 

dos (as) profissionais da ESF. Tal situação começou a definir os movimentos de perdas e 

ganhos que foram a marca daquele período da gestão petista, uma vez que os(as) 

trabalhadores(as) pensavam comungar dos mesmos ideais políticos dos gestores, porém a 

forma como foram tratados(as) fez com que o entusiasmo se arrefecesse (SANTANA, 2010). 

Ocorreu um processo de agudização da crise do PSF na gestão do PT. Havia apoio do 
Secretário de Saúde e disposição para ampliar o PSF e um canal de comunicação 
aberto entre profissionais e gestão. E, por outro lado, em momentos de discussão da 
categoria com a prefeita, percebia-se intransigência (SANTANA, 2010, p.145).  

   

Mesmo com todos os tensionamentos que aconteceram entre a APSF e a gestão, o que 

se constata é que, nessa fase, o processo de expansão das equipes, somado à inserção dos 

profissionais de saúde bucal e de Serviço Social nas equipes básicas, aliados à criação da 

Rede e do curso de especialização, fizeram com que o momento se configurasse como o mais 

qualificado na história local da ESF, com forte investimento nas discussões relativamente às 
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questões operacionais com as comunidades envolvidas e à capacitação prévia dos (as) novos 

(as) profissionais, como mostra Farias (2005). 

 

4.6 OS NOVOS SUJEITOS E OS EMBATES POLÍTICOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

 Apesar das contribuições da ESF para a saúde pública na realidade campinense, bem 

como das reivindicações da população pela implantação do programa nas áreas não atendidas  

com a mudança da gestão municipal, em 2005, mais uma vez a continuidade da estratégia 

Saúde da Família no município, da forma como vinha se delineando, foi ameaçada 

(PEQUENO, 2006). Neste sentido, nos últimos anos, vêm ocorrendo uma série de reviravoltas 

na estratégia em nível local.  

 Houve redefinição dos demais cargos, de modo que o início da gestão configurou um 

momento de expectativas e se anunciou uma série de possibilidades de fortalecimento da 

proposta. Alguns meses depois, no entanto, ocorreram reviravoltas no interior da gestão 

municipal e da própria Secretaria que culminou com a exoneração do diretor da atenção 

básica, bem como da então coordenadora.  

 Analisando tais fatos, as seis componentes da Rede e a coordenadora resolveram pedir 

exoneração, desligando-se da Secretaria e voltando a atuar, apenas, como profissionais das 

equipes. Diante de tal fato, observado de perto pela categoria, a APSF resolveu fazer um ato 

público protestando pela situação da Rede que, na verdade, expressava a forma como a SF era 

compreendida e tratada no município. 

 Com o afastamento, por parte da nova gestão municipal, dos objetivos que 

impulsionaram a criação da Rede de Apoio à Expansão do Programa Saúde da Família, após a 

saída do grupo pioneiro, apesar de mantido o nome de origem (Rede), novas profissionais 

(nem sempre egressas das equipes) assumiram a função de modo que levou a rede a perder a 

cultura avaliativa, esgarçou seu caráter político e de vanguarda e de defesa do SUS e cedeu 

lugar apenas à responsabilização burocrática das coordenadoras por cada Distrito Sanitário.  

 Neste (des)caminho de mudanças, entre fins de 2005 e início de 2006, ocorreu a 

decisão verticalizada da gestão do município de assinar um Termo de Ajustamento de 

Conduta com o Ministério Público do Trabalho, com o discurso de “regularizar” o vínculo 

dos profissionais através da realização de concurso público, seguindo orientação do Conselho 

Nacional de Saúde. No referido documento, ficou acertada a demissão e recontratação 
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(precária) da massa de trabalhadores de SF, sem, no entanto, sinalizar prazo para a realização 

do concurso (Cf.: Termo de Ajustamento de Conduta nº 31/2005). 

 Embora ocorrendo toda essa negociação entre gestão e Ministério Público, a categoria 

só tomou conhecimento do fato através da imprensa local, quando, num ofensivo discurso aos 

profissionais que entraram no programa via processo seletivo, o prefeito municipal afirmou 

que iria acabar com o nepotismo na ESF.  

 Surpreendidos com a injustiça e equívoco de tal discurso, a categoria imediatamente se 

organizou e começou um processo de questionamento da decisão da gestão, levando em 

consideração que, 

[...] diferentemente da realidade nacional, onde tal processo vem se dando com 

participação dos trabalhadores, através da criação das Mesas de Negociação 

Permanente do SUS, bem como da instalação do Comitês de Desprecarização do 

Trabalho no SUS, [em Campina Grande] a decisão de mudança de vínculo foi 

tomada de forma unilateral e autoritária pela gestão, em um processo extremamente 

traumático para os trabalhadores, pela forma como foi conduzido (PEQUENO, 

2006, p. 45).  

 Assim, percebe-se que a postura assumida pela gestão deste período desencadeou um 

clima de insatisfação nos(as) profissionais da ESF, que, distante de serem contra a ocorrência 

do concurso público e esclarecidos sobre os benefícios deste para a melhoria das condições de 

trabalho, “discordam da maneira como o governo municipal está cessando o vínculo 

empregatício deles para realização de um concurso público para a regularização funcional da 

categoria” (PARAÍBA ONLINE, 03 fev. 2006).  

 O que promoveu descontentamento aos profissionais da SF foi como se deu tal 

processo: de maneira impositiva e desrespeitosa aos que, por muitos anos, militaram no setor, 

buscando promover, de fato, saúde para as famílias adscritas68.  

 Em resposta à mobilização em destaque, o gestor municipal afirmou que, como mostra 

a reportagem publicada no jornal Paraíba Online, do dia 03 de fevereiro, “não foi ele quem 

inventou concurso público para o pessoal do PSF, [...] essa modalidade de ingresso foi uma 

determinação do Ministério Público do Trabalho que ele é obrigado a dar consequência”.  

 Aqui cabe a reflexão de Behring (2009) sobre o contexto capitalista contemporâneo no 

qual a vasta literatura do Serviço Social69 nos disponibiliza acerca do acesso aos direitos: 

                                                 
68 Por exemplo, destacamos a insatisfação e a manifestação desses servidores através de vaias, faixas e cartazes 
em ocasião solene voltada à inauguração da Farmácia Popular no bairro do José Pinheiro, no dia 03 de fevereiro 
de 2006. 
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segundo a autora, na formação social capitalista, o direito assume uma importante e complexa 

função ideológica com consequências sócio-políticas, tendo em vista que, quando reconhece 

os agentes da produção como sujeitos iguais efetiva, na verdade, um modo particular de 

ordenar e disciplinar os conflitos sociais. Destarte,  

Entram em cena dispositivos normativos e ideológicos que servem ao processo de 
naturalização das relações econômicas e de classe, na medida em que os indivíduos 
são tratados de modo genérico, destituídos das relações reais e históricas que 
vivenciam (BEHRING, 2009, p. 278). 

 Nesta perspectiva, as lutas pela a concretiação dos direitos configuram-se mediante os 

embates entre os sujeitos de classes antagônicas na disputa pela hegemonia. Por outro lado, ao 

considerar-se que não há possibilidade de estabelecer autonomia plena entre nenhum 

complexo social e a totalidade, o direito sofre as determinações societárias, ao se objetivar por 

meio de lutas e dos institutos jurídico-políticos. Assim, conforme analisa a autora em 

destaque, não há como autonomizá-lo dos interesses do capital nas diferentes conjunturas 

(BEHRING; SANTOS, 2009, p. 279). 

 O que chamou a atenção sobre este posicionamento acerca da realidade dos 

trabalhadores da ESF de Campina Grande diz respeito ao exagerado compromisso do 

Ministério Público do Trabalho em “desprecarizar” apenas a situação trabalhista dos(as) 

profissionais da SF através do concurso público, quando os demais serviços da rede 

assistencial (a exemplo do SAMU e CAPS) continuaram desapercebidos  e “precarizados” 

pelo mesmo órgão, até a elaboração do presente trabalho. 

 É importante enfatizar que, apesar do contexto desfavorável a esses(as) profissionais, a 

APSF ocupou todos os espaços possíveis (imprensa escrita e oral, mobilizações públicas) no 

sentido de inteirar a sociedade campinense para os problemas da ESF, bem como para 

pressionar outro tipo de condução ao problema.  

 Nesse contexto, outro desafio que se colocou para a categoria foi o fato de que, 

quando foi anunciado o concurso, não se incluiu o(a) assistente social entre os(as) 

profissionais. Assim, a partir de diversas lutas e reivindicações da APSF (articulada com o 

departamento de Serviço Social da UEPB e os Conselhos Locais de Saúde) junto à gestão, foi 

possível a inclusão do Serviço Social no concurso público, através da intermediação do 

Ministério Público do Trabalho.  

 Neste contexto de incertezas, houve, ainda, a solicitação da Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos, dirigida aos profissionais da SF, cujo teor versou sobre a entrega 

(urgente) das carteiras de trabalho destes nas Sociedades Amigos de Bairros com o escopo de 

                                                                                                                                                         
69 Cf:  Behring (2003), Behring e Boscheti (2006), Boscheti et al. (2010) Mota (2008a; 2008b; 2010), entre 
outros. 
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dar baixa nos contratos e recontratá-los temporariamente, caso contrário, eles seriam 

desvinculados do programa antes mesmo da realização do concurso público. 

 Vale ressaltar, ainda, que, apesar da APSF haver participado do acordo juntamente 

com o Ministério Público do Trabalho e a SEJUR, o recolhimento das carteiras trabalhistas 

pela prefeitura fugiu da negociação, fato que surpreendeu os(as) profissionais e desembocou 

na propositura de uma denúncia iniciada pela representante da associação em face da 

prefeitura, o que se deu em sessão especial realizada na Câmara Municipal. Na denúncia 

apresentada ficou registrado que “os trabalhadores não participaram da definição da 

modalidade dos novos contratos nem das rescisões” (PARAÍBA ONLINE, 09 mar. 2006).  

 Além disso, a supracitada denúncia trouxe a informação de que a vinculação desses 

servidores no programa se deu mediante processo de seleção simplificada, porém séria e 

transparente, a qual foi levada a termo mediante a aplicação de provas escritas, análises de 

currículos e entrevistas, restando patente a lisura do procedimento sem que houvesse, 

portanto, “qualquer insinuação de nepotismo ou clientelismo na história do PSF em Campina 

Grande” (PARAÍBA ONLINE, op. cit.). 

 Contudo, o clima de desânimo e descrença vivenciado pelos(as) profissionais da 

estratégia, ainda não percebido em profundidade pela gestão local, não refletiu seu discurso, 

como diz o prefeito durante a entrega das portarias aos profissionais concursados da ESF e, ao 

afirmar que tal regularização “não significa apenas uma promessa de campanha concretizada, 

mas um passo fundamental para a valorização dos trabalhadores no município” (PARAÍBA 

ONLINE, 28 jul. 2006).  

 Desse modo, em 2006 foi realizado o primeiro concurso público para a SF local. A 

partir de julho do referido ano, os(as) profissionais aprovados(as) começaram a ser 

convocados(as) e houve a demissão em massa dos(as) que anteriormente atuavam, embora 

uma considerável parcela destes(as) tenham sido aprovados, com destaque para aqueles que 

estavam à frente do movimento de resistência, cuja maioria foi aprovada e entre as primeiras 

colocações70.  

 Cumpre registrar também que os trabalhadores que faziam a SF de Campina Grande, 

embora contratados via CLT – o que fazia de Campina Grande um diferencial em relação a 

outros municípios –, não tiveram seus direitos trabalhistas assegurados. Muitos tiveram que 

                                                 
70  Porém, de acordo com Santana (2010, p. 169), dos(as) profissionais que constituíram 05 equipes pioneiras, 
80% dos médicos(as), 20% dos enfermeiros(as) e 80% dos(as) auxiliares de enfermagem deixaram de atuar no 
PSF de Campina Grande. 
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entrar na Justiça do Trabalho para tentar ter acesso a direitos como FGTS, multa contratual 

etc.  

 De todo esse processo em relação à realização do concurso público, o que se percebe 

são as lacunas que ficaram abertas ao longo da trajetória da SF em todo o país, já que, 

iniciando como programa, os profissionais (em nível nacional) não passavam por concurso 

(em alguns casos apenas por seleção pública, como no caso de Campina Grande) nem tinham, 

em sua maioria, os direitos trabalhistas assegurados.  

 Entretanto, a partir do momento em que se decide “desprecarizar” 71 o trabalho, 

acabou acontecendo um processo de culpabilização dos(as) trabalhadores(as), que tiveram, de 

repente, que se defrontar com a possibilidade de desemprego, num contexto em que 

precisavam se preparar para a realização do concurso72.  

 Quanto à situação do Serviço Social na ESF, poucas trabalhadoras aprovadas foram 

convocadas73, havendo a redefinição de sua inserção nas equipes, de modo que cada uma 

ficou responsável por um número de equipes muito maior (de 04 a 07 equipes), o que vem a 

alterar (e comprometer) a forma como as atividades vinham sendo desenvolvidas no sentido 

de reversão do modelo de atenção à saúde em consonância com o SUS74. 

 Conforme mencionado anteriormente, a partir de 2003, quando havia no município 50 

equipes, atuavam na ESF 26 assistentes sociais. Entretanto, após o concurso de 2006, onde 

foram asseguradas 23 vagas e após o concurso apenas 11 assistentes sociais foram 

contratadas. A justificativa da gestão para o reduzido número de contratados (as) foi que esse 

seria um número necessário para a demanda de saúde do município.   

 É importante chamar a atenção para o fato de que há diversas equipes que não contam 

com tais profissionais em sua composição, já que, atualmente, existem 91 equipes e apenas 11 

assistentes sociais e, hoje, após a implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), parte desses (as) profissionais passaram a atuar nos referidos Núcleos, de modo que,  

Num contexto de expansão significativa do número de equipes de Saúde da Família, 
esta situação representou sobrecarga de trabalho para os assistentes sociais, 
acentuando a precarização e comprometendo a qualidade da assistência prestada 

                                                 
71 Entretanto, embora a proposta fosse a “desprecarização” do trabalho, não foi exatamente isso que aconteceu: 
no contracheque dos novos servidores municipais de nível superior consta como vencimento o valor de R$ 
397,16 e o restante do que percebem entra como gratificação, havendo uma insegurança por parte de tais 
profissionais em relação a como tal fato vai repercutir nos direitos trabalhistas.  
72 Sobre a precarização do trabalho na Saúde da Família em Campina Grande, ver Souza (2009). 
73 Conforme mencionado anteriormente, a partir de 2003, quando havia no município 50 equipes, atuavam na 
ESF 26 assistentes sociais. Entretanto, após o concurso de 2006, foram asseguradas 23 vagas. 
74 Os debates sobre a inserção do(a) profissional de Serviço Social  tanto nas equipes básicas como na condição 
de matriciamento perpassa no interior da categoria com distintos posicionamentos entre os(as) profissionais. 
Defende-se, neste trabalho que a melhor forma de inserção desse(a) profissional depende das particularidades e 
demandas de cada território.  
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pelas equipes. As relações entre trabalhadores e usuários passam a ser de desgastante 
e usuários não compreendem porque o Assistente Social nunca está na UBSF. Esse 
fato mostra principalmente a falta de compreensão da gestão que num principio 
minimizador de ESF, não priorizou esta conquista no município (SANTANA, 2010, 
p. 173).  

 Endossando essas mudanças, o novo perfil de gestão e gerência que se desenha na 

realidade campinense é pautado pela “fiscalização dos profissionais”, uma vez que estes 

passaram a diminuir a carga horária para ações de participação popular, por meio do 

desincentivo a criação dos espaços democráticos de controle social.  

 Tal afirmação se comprova também no demonstrativo orçamentário do Relatório de 

Gestão 2009: além das medidas expostas, percebe-se que, além de não haver a preocupação 

em se estimular o controle social ao longo do Plano 2006-2009, na Programação Anual de 

Saúde havia o objetivo denominado “Fortalecimento das instâncias de controle social 

objetivando promover a participação, diversificando os canais de diálogo com a população de 

modo a propiciar a avaliação dos resultados, implementação de ações corretivas e de 

melhoras” que programou R$ 50.000,00, mas que houve um corte drástico do recurso 

financeiro, restando R$ 23.580,55. 

 Este modelo de gestão vertical, que desconsidera a participação popular, os processos 

de educação permanente e as práticas integrativas bem como a prática interdisciplinar podem 

ser evidenciados em estudos como o de Carneiro (2008), no qual a autora traz nos seus 

resultados que os espaços privilegiados de participação popular valorizados desde a 

implantação da ESF (a exemplo dos Conselhos Locais de Saúde) não só deixaram de ser 

valorizados como a participação da própria equipe passou a ocorrer de modo restrito (tanto 

em relação ao número de profissionais participantes dessa reunião, como na frequência 

mensal), sob determinação da gestão municipal.75  

 As capacitações também passaram a se restringir a algumas categorias profissionais, 

evidenciando, pois, o restrito entendimento sobre a concepção de saúde, ações intersetoriais, 

interdisciplinares, bem como a potencialidade da SF na reorientação da atenção básica para a 

rede de serviços local. Segundo Santana (2010, p. 171), 

[...] Passaram dois anos da realização do concurso para que a gestão promovesse o 
curso introdutório. A prioridade era de aumentar, a qualquer custo, os atendimentos, 
resultando em uma expansão do numero de equipes. Quanto a critérios como 
capacitação para o serviço, condução do processo de trabalho entre outros, esses 
foram relegados a um segundo plano. 

                                                 
75 Praticamente desde a implantação da ESF no município, as equipes são orientadas a incentivarem a criação e 
fortalecimento dos CCS, como anunciado em momento anterior. Em termos operacionais havia, no planejamento 
das equipes, um turno mensal destinado às reuniões do CCS (sexta-feira à tarde), com participação de todos os 
profissionais. No entanto, a atual gestão decidiu modificar o turno de reunião e autorizar a participação de apenas 
um membro da equipe, enquanto o restante ficaria realizando atendimento clínico. 
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 No que tange à capacitação dos recursos humanos da ESF antes da inserção nos 

territórios adscritos, ressalta-se que, de forma inédita na história do município, os 

profissionais passaram a atuar nas equipes sem terem passado pelo Curso Introdutório: 

segundo a investigação documental e de campo empreendida neste estudo, os aprovados no 

concurso foram convocados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande a se apresentarem 

até o dia vinte e cinco de julho a fim de organizarem as equipes da ESF e passarem a atuar no 

dia 1º de agosto de 2005.  

 Assim, a primeira capacitação só ocorreu um mês depois de os profissionais estarem 

atuando nas equipes: tratava-se da capacitação em relação a tuberculose – e não sobre 

questões mais amplas, relacionadas ao modelo de atenção proposto pelo SUS/ESF –, 

realizada de 04 a 06 de setembro de 2006. Tal acontecimento evidencia o (não) entendimento 

da atual gestão em relação à ESF: ocorre a ênfase dada às capacitações voltadas apenas a 

patologias e não aos fatores que influenciam e respaldam uma nova forma de processar ações 

condizentes com os princípios do SUS e do modelo de atenção que passam a configurar a ESF 

como uma estratégia estruturante do setor. 

 Nesse ínterim, a própria APSF, que agregava as lutas dos(as) profissionais em defesa 

da ESF, mas vinha passando por um processo interno de crise, apesar de toda a força que 

expressou no período anterior ao concurso, acabou se dissolvendo (embora não oficialmente), 

seja em virtude dos embates referidos pelos quais a categoria passou, que acabou 

desmobilizando os trabalhadores; seja pela saída de lideranças importantes do movimento 

(por desejo próprio ou pela não aprovação no concurso); ou, ainda, porque os(as) 

profissionais, agora servidores municipais, deveriam participar do Sindicato dos 

Trabalhadores do Agreste da Borborema (SINTAB), fato que, não desconsiderando a 

importância do sindicato, poderia dispersar o envolvimento dos profissionais acerca das lutas 

específicas para manter o caráter transformador na ESF de Campina Grande e a mobilizar 

esses sujeitos em torno da militância sanitarista76.  

 Todo o processo analisado, que na verdade representa diversas reviravoltas e alguns 

retrocessos na história da construção da ESF de Campina Grande, gerou um clima de 

desânimo e desestímulo entre os(as) profissionais. Em outras palavras, aquilo que em 

princípio representou a possibilidade de fortalecimento da ESF, acabou se definindo como 

perdas para as peculiaridades da trajetória local. 

                                                 
76 Sobre essa questão da filiação dos (as) trabalhadores (as) ao SINTAB, discussões seguirão adiante. 
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 Não obstante os retrocessos mencionados, desde 2005 a gestão municipal vem 

assumindo a postura de um projeto pautado basicamente em uma verdadeira “Maratona de 

Obras e Serviços”, na qual buscou veementemente a ampliação do número de equipes de ESF, 

investindo na construção/reforma das unidades de saúde. Um elemento que aqui merece 

destaque é a construção inédita, no município, de algumas unidades-modelo (adequadas às 

necessidades da equipe). Todo esse processo vem repercutindo, inclusive, em mudanças na 

sua implementação, tanto em termos qualitativos como quantitativos. Segundo Santana (2010, 

p.169), 

e grande problema da expansão das Equipes de Saúde da Família é que ela não vem 
acompanhada da expansão da rede de média e alta complexidade levando a uma 
situação limítrofe para os usuários em especial no sentido de diminuir cujos 
problemas de saúde requerem não só a tenção primária mas outros níveis de atenção 
o que  redunda em um distanciamento maior  entre a atenção prestada  no PSF e 
aquela disponível nos serviços de maior complexidade assistencial. 

 Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, houve uma ampliação de 51 

para 91 equipes atuando até o mês de dezembro de 2010, que realizam atualmente a cobertura 

de aproximadamente 65% da população. Assim, a Saúde da Família aumentou a demanda dos 

usuários, porém, sem o respaldo dos níveis secundários e terciários, reafirmou a conformação 

do modelo de atenção à saúde híbrido.  

 Apesar da filiação compulsória dos(as) profissionais da ESF ao SINTAB no ano de 

2005 ter sido acolhida por alguns(as) com cautela, já que poderia perder espaço para 

peculiaridades da estratégia, mais uma vez a história em seu processo contraditório e dialético 

provou o contrário. 

 Com a perda do protagonismo da APSF, que agregava as lutas dos(as) profissionais 

em defesa da SF, mas que passou por um processo interno de crise e acabou se dissolvendo 

(embora não oficialmente) e desmobilizando os(as) trabalhadores(as), conforme mencionado 

anteriormente, a realidade mostrou campo fértil para a construção de novas arenas de lutas em 

torno da militância sanitarista 

 Não mais isolados (as) os (as) profissionais somaram forças com trabalhadores(as) de 

outros setores a fim de obterem melhorias nas condições de trabalho e salariais, como nos 

anos de 2010 e 2011 (esta última, inclusive, durante a conclusão deste trabalho). Deste modo, 

apesar do contexto parecer desfavorável às lutas por ampliação dos direitos sociais (dentre 

eles, o da saúde), a própria realidade apresenta uma nova hegemonia como “possibilidade 

inscrita na totalidade social” (DIAS, 1996, p. 14). 
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4.7 AS MUDANÇAS NA ATENÇÃO À SAÚDE: ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE 

GESTÃO E DOS PLANOS MUNICIPAIS  

 

 A política de saúde é um projeto político que envolve diversos sujeitos (gestores, 

profissionais e usuários) e seu planejamento deve ser norteado por ações de curto e médio 

prazo no sentido de vislumbrar a mudança do modelo de atenção à saúde voltada para o 

fortalecimento dos princípios básicos do SUS, uma ferramenta que contribui para priorizar e 

organizar as ações e programas de saúde.   

 Esta política de saúde é compreendida como uma construção coletiva e não apenas dos 

representantes governamentais, deve ter sua organização pensada e elaborada, a partir do 

conhecimento da situação de saúde dos usuários, dos perfis epidemiológicos e os agravos, das 

características socioeconômicas e culturais do território e da comunidade, cujo objetivo é 

desenvolver ações prioritárias para os 04 anos de mandato de gestor. 

 Nestes termos, o Plano Municipal de Saúde se constitui em uma ferramenta de gestão 

de precípua relevância a qual visa a conferir direcionalidade ao processo de consolidação do 

SUS (BRASIL, 2009).  

O processo de planejamento e os instrumentos resultantes de seu processo são objeto 
de grande parte do arcabouço legal do SUS, quer indicando processos e método de 
formulação requer como requisitos para fins de repasse financeiro (BRASIL, 2009, 
p. 09-10). 

 Em Campina Grande o Plano Municipal de Saúde (2003) enfatiza a “responsabilidade 

política de imprimir profundas mudanças no processo de organização das ações e serviços de 

saúde em Campina Grande” (CAMPINA GRANDE, 2002, p. 02). Na sua apresentação tem-se 

uma menção à posição que o município assume na política de saúde da região, já que na 

condição de Gestão Plena de Sistema, além de ampliar a condução das ações e serviços de 

saúde, aumenta o compromisso não apenas com a população local, como também com os 

usuários advindos de mais de 150 municípios do estado (CAMPINA GRANDE, 2002). 

Assim, observa-se uma preocupação em fazer, deste documento, um instrumento, de fato, 

norteador da política de saúde e não um mero documento burocrático. 

 Ao caracterizar a situação de saúde do município e evidenciar que a missão 

institucional da SMS é a de “promover a harmonização e integração das ações de saúde, no 

âmbito local, propiciando aos munícipes o acesso a serviços de saúde de forma universal, 

integral e equânime, objetivando a melhoria da qualidade de vida do cidadão campinense”, 

foram desenvolvidos 07 Eixos Estratégicos no Plano Municipal de Saúde (2003), quais sejam: 
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1.  Modelo de Atenção à Saúde; 

2.  Gestão dos Recursos Humanos; 

3.  Atenção Básica e Programas Estratégicos 

4.  Ações de Vigilância à Saúde; 

5.  Gestão da Informação em Saúde; 

6.  Controle, Avaliação e Auditoria; e 

7.  Controle Social. 

 Para cada eixo, havia uma diretriz com os respectivos objetivos e estratégias a serem 

desenvolvidas para os 04 anos posteriores. Assim, para manter-se  coerência com os objetivos 

propostos para esta dissertação, que centra as análises na atenção básica, elegeram-se os 

seguintes eixos: Modelo de Atenção à Saúde; Gestão dos Recursos Humanos; Atenção Básica 

e Programas Estratégicos; Ações de Vigilância à Saúde (com ênfase na vigilância 

epidemiológica); Gestão da Informação em Saúde; e o Controle Social. 

 Diante do exposto, no que se refere aos Encaminhamentos para outros serviços da 

rede de atenção
77
 pôde-se constatar que, como decorrência da preocupação exposta no Plano 

Municipal de Saúde (2003) de reorientar o modelo de atenção, no documento em tela buscou 

destacar a SF como estratégia prioritária. Assim, há um explícito cuidado no decorrer do 

Plano em mapear a rede de serviços e ordenar o fluxo de serviços prestados à população. 

Neste sentido, podemos evidenciar uma preocupação em valorizar a lógica e efetivação dos 

Distritos Sanitários. 

 Com relação às estratégias relacionadas à integralidade na rede de serviços, encontrou-

se no Plano 2003 a quantidade de 26 estratégias, consideradas, pois, como significativas, 

confirmando o entendimento naquele momento dos condicionantes sociais dentro de um 

conceito de saúde mais amplo e relacionado aos princípios do SUS, condicionantes esses que 

não tinham sofrido mudanças nos quase 10 anos do PSF (SANTANA, 2010, p. 139). 

 No Plano de 2003, das estratégias direcionadas aos encaminhamentos para outros 

serviços da rede, valorizaram mais a reorganização dos serviços existentes tanto em termos de 

capacitar os recursos humanos para referenciar apenas os casos que ultrapassam o campo de 

atuação da atenção básica (05 estratégias encontradas nesse sentido), como melhorar os 

serviços em termos de equipamentos (estetoscópios, tensiômetros, aparelhos para exames 

laboratoriais básicos, eletrocardiógrafos etc.). 

                                                 
77  Não se colocou, nos eixos do Plano de 2003, a vigilância à saúde e o controle social. 
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 Deste modo, entende-se que, no Plano de 2003, houve a preocupação em melhorar os 

Centros de Saúde; reorientar os serviços de saúde mental em consonância com o processo 

nacional de reforma psiquiátrica (por meio da criação de um CAPS I e CAPS II); 

Atendimento Domiciliar Terapêutico (ATD) e Serviço de Assistência Especializada (SAE) no 

Centro de Saúde do Bairro do Catolé; serviços de referência para portadores de necessidades 

especiais; bem como vincular os grupos prioritários a programas da Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SEMAS). 

 Observou-se no Plano de 2003 a preocupação em implantar/desenvolver estratégias 

para melhor acessar especialidades (04 estratégias) ressaltando a implantação no município do 

Cartão SUS e a criação da Central de Marcação de Exames e Consultas.  

 Entendem-se essas iniciativas importantes, porém insuficientes no sentido de 

reorganizar a atenção à saúde dos usuários do SUS nos demais níveis de complexidade: as 

informações contidas no Cartão SUS nem sempre irão esclarecer a situação do usuário, tendo 

em vista que o ele pode fazer quantos cartões quiser; e a Central de Marcação, quando 

implantada sem ampliação de serviços especializados pode reforçar a lógica burocratizante e 

morosa do sistema de saúde, quando não abre a possibilidade de eleger prioridades na ordem 

de consultas a determinadas pessoas que se beneficiam do conhecimento pessoal de 

trabalhadores(as) da SMS. 

 Com relação à educação permanente para a ESF 

No que tange o estimulo à capacitação dos profissionais, ressaltamos que se 
passaram dois anos da realização do concurso para que a gestão promovesse o curso 
introdutório. A prioridade era de aumentar, a qualquer custo, os atendimentos, 
resultando em uma expansão do numero de equipes. Quanto a critérios como 
capacitação para o serviço, condução do processo de trabalho entre outros, esses 
foram relegados a segundo plano (SANTANA, 2010, p. 170-171). 

 No que se refere à cobertura de famílias/usuários (as), percebeu-se  nos dois Planos de 

Gestão a intenção em ampliar significativamente a cobertura de família pelas equipes da ESF: 

no Plano de 2003 objetivou-se a ampliação para 100% da zona rural (e foi o que ocorreu) e na 

zona urbana 20 equipes, de modo que, em 2003, o município contava com 50 equipes. 

 Cumpre sinalizar que, no período correspondente ao ano de 2003, a gestão optou por 

distribuir cada equipe da ESF com um número mínimo de famílias preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Assim, à medida em que novas equipes eram implantadas, a quantidade 

de famílias por equipes ia diminuindo gradativamente (FARIAS, 2005). 

 De acordo com os dados do SIAB 2003, a média da quantidade de famílias 

acompanhadas pela ESF durante o ano de 2003 foi de 27.160. Já para o ano de 2009, foi 

estimada a média de 23.553 (equipes sem saúde bucal) e 35.358 (equipes com saúde bucal). 
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 É importante analisarmos que, apesar de o Plano 2003 objetivar a ampliação da 

cobertura da ESF e, em consequência, a quantidade de equipes, para 70%, o que ocorreu foi o 

aumento para cerca de 50 equipes. Se analisado esse objetivo de ampliação da cobertura de 

equipes de ESF de modo isolado, sem as necessárias mediações, rapidamente concluir–se-ia 

que, em 2009, houve um avanço (ou empenho) maior com relação ao ano de 2003.  

 Tal afirmativa é endossada inclusive no que se refere aos recursos destinados à ESF: 

De acordo com o Relatório de Gestão 2009, para o objetivo “Efetivar a atenção básica como 

espaço prioritário de organização do SUS, fortalecendo modelo de atenção integral com 

promoção, prevenção e recuperação da saúde” o demonstrativo orçamentário tinha R$ 

33.070.630,00 programados e foram executados R$ 47.831.876,36, valor que considerou-se 

significativo para o investimento no setor, diante do plano de investimento, segundo dados do 

SIAB 2003 e 2009. 

 Contudo, ao se cruzarem os dados com ações de precípua relevância para avançar a 

atenção básica, percebe-se que 2009 não só deixou de superar o ano de 2003, como retrocedeu 

em ações que, historicamente no município, eram priorizadas78: enquanto em 2003 foram 

realizadas 1.665 reuniões, em 2009 foram 1.926 (1.133 com as equipes com saúde bucal e 793 

nas equipes sem saúde bucal); nos grupos de educação em saúde 3.365 para 2003 e, em 2009, 

houve 3.687 procedimentos (2.270 em equipes com saúde bucal e 1.417 em equipes sem 

saúde bucal). 

 Diante dessas informações, percebe-se que, qualitativamente, as práticas na atenção 

básica não tiveram muitas mudanças, ou seja, se a quantidade de equipes praticamente dobrou 

entre os anos da amostra sob análise neste trabalho dissertativo, os dados registrados no SIAB 

não se alteraram muito79.  

 Há um cuidado maior neste (des)caminho que a ESF em Campina Grande está 

seguindo quando analisam-se as visitas domiciliares realizadas pelas equipes: se em 2003 

realizaram-se 13.421 visitas entre médicos e enfermeiros, em 2009, essa quantidade elevou-se 

para apenas 15.551 (8.403 em equipes com e 7.148 em equipes sem saúde bucal). Esses dados 

chamam atenção para o reforço ao atendimento voltado à demanda espontânea, o que se 

configura como característica do paradigma flexneriano e tão marcante nas equipes da ESF 

nos últimos anos.  

                                                 
78 Fonte: SIAB 2003 e 2009. 
79Ponderou-se que as informações registradas no SIAB não foram suficientes para aprofundarmos questões as 
quais se referem à prática das equipes. 
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 Endossando a persistência (e precarização) dessa atenção à saúde ainda mais distante 

de ser estratégia reestruturante do setor e, ao mesmo tempo, se aproximar da perspectiva de 

“pacote básico”, quando analisam-se as visitas domiciliares realizadas por “outros 

profissionais de nível superior”: em 2003 foram 5.899 e, em 2009 foram 2.111 (798 em 

equipes com saúde bucal e 1.313 naquelas sem saúde bucal). Esta diminuição para menos da 

metade pode ter sido decorrência da diminuição de assistentes sociais na ESF e nos turnos em 

cada equipe; pelo aumento de famílias para cada equipe e o respectivo aumento de 

procedimentos na UBSF80. 

 As análises dos Planos Municipais demonstraram que a ESF foi assumida como 

estratégia prioritária para reorientação do sistema de saúde local e que esta possibilitaria, 

também, a ampliação do acesso aos diversos serviços da rede; e, por outro lado, ao se 

respaldar em informações disponíveis no SIAB do período estudado (com cautela, já que em 

números não mentem, mas também não falam por si mesmos), encontra-se uma nítida 

mudança da atenção prestada à população usuária. 

 No que se refere ao Plano Municipal de Saúde (2009), percebe-se que o ele foi 

elaborado com ênfase na ética, qualidade, resolutividade, transparência, valorização 

profissional, cooperação social e intersetorialidade caracterizados como princípios de gestão. 

 De início cumpre destacar que, apesar da capa do referido documento ser intitulado 

como Plano de Gestão elaborado em dezembro de 2005 e correspondente aos anos de 2006 a 

2009, ao longo do material consta, no cabeçalho, “Plano de Ação voltado aos anos de 2005 e 

2006”. Apesar da sutil mudança terminológica e numérica, chama a atenção a forma como 

este instrumento de planejamento e implementação da política de saúde de Campina Grande, 

que deveria nortear a gestão política ao longo de 04 anos, resume-se em ações para 02 anos 

(2005 e 2006), mas que, na verdade, está apenas para o ano de 2006, tendo em vista que o 

documento em tela foi elaborado no último mês de 2005. 

 Tal fato remete a análises acerca da implementação da política de saúde campinense 

como sendo frágil e fragmentada, inclusive no que se refere à concretização dos princípios 

expostos anteriormente, em especial, a qualidade, a resolutividade e a cooperação solidária
81. 

                                                 
80 Segundo as informações do SIAB 2003 e 2009, em 2003 foram realizadas 113.887 consultas e, em 2009, 
236.706. 
81 No primeiro contato com o material em destaque compreendeu-se este princípio como a cooperação das 
instâncias federativas do setor (Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde), a busca por 
intersetorialidade, como também a valorização do controle e participação sociais. Percebe-se  no item Diretrizes 
Estratégicas que este princípio foi desmembrado em itens específicos: “Diálogo, interação e cooperação solidária 
com a Secretaria Estadual e Secretarias municipais de Saúde”, “Fortalecimento das instâncias de controle social 
no âmbito local”; “Comprometimento e equidade no cumprimento das metas previstas na Programação Pactuada 
Integrada (PPI)”; e “Promoção de ações intersetoriais”. 
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 Compreende-se, contudo, que o Plano de Gestão 2006-2009, ao resumir suas metas 

aos 02 primeiros anos não só revela a pouca valorização deste documento como norteador 

das ações, como também a falta de capacitação dos elaboradores, tendo em vista que foi 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde; além disso, e como decorrência desses fatores, 

não facilitar a implementação da política mediante este instrumento, apontando uma tendência 

a burocratizá-la em detrimento de efetivar a atenção integral e universal no setor saúde. 

 No que se refere aos Objetivos Estratégicos, dos 10 expostos no Plano 2006-200982, 

consideraram-se 05 prioritários para o presente estudo, quais sejam:  

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário de organização do SUS, 

fortalecendo estratégias de atendimento integral – a exemplo da saúde da família – de 

consolidação dos distritos sanitários e articulação intersetorial garantindo o acesso da 

população às ações preventivas, curativas e de promoção da saúde; 

2. Reorganizar a rede de serviços especializados visando a ampliar a oferta e 

promover a integralidade da atenção especializada prestada à população; 

3. Implantar a política municipal de atenção às urgências e emergências voltada 

para o atendimento à população do município de Campina Grande; 

4. Fomentar ações de monitoramento ambiental voltadas para a prevenção, 

controle e tratamento de doenças; 

5. Fortalecer as ações de vigilância epidemiológica de saúde de forma a ampliar a 

capacidade de resposta às demandas da população; 

6. Garantir a segurança e qualidade dos produtos, insumos, serviços e ambientes 

de interesse para a saúde pública visando à proteção da saúde da população; 

7. Implementar mecanismos de regulação e avaliação dos serviços de média e alta 

complexidade oferecidos à população do município de Campina Grande e dos 

municípios referenciados de modo a garantir a equidade  no atendimento e a 

resolutividade dos serviços; 

8. Implementar mecanismos administrativos que promovam a eficiência, a 

eficácia e a transparência das ações desenvolvidas no âmbito da secretaria; 

9. Implementar ações de educação permanente, voltadas para a qualificação, 

atualização e aperfeiçoamento dos profissionais do SUS, visando à valorização 

profissional, à qualidade dos serviços e à humanização na atenção à saúde; 

                                                 
82 Fonte: Campina Grande. Secretaria de Saúde (2005). 
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10. Fortalecer as instâncias e aprimorar os processos que garantam a participação 

social, em âmbito local, na gestão do SUS. 

 Com relação aos Relatórios de Gestão, em virtude da não localização do documento 

referente ao ano de 2003, na SMS e CMS, analisou-se apenas o Relatório de 2009, cuja 

elaboração seguiu as orientações do SARGSUS. 

 Os documentos analisados também demonstraram uma inversão no processo de 

planejamento: sem haver um diagnóstico situacional da saúde para a elaboração do Plano de 

Gestão (pelo menos não consta no documento) e estabelecer as Diretrizes Estratégicas, houve 

a elaboração tardia do material em análise (jamais poderia haver referência às metas de ações 

do ano de 2005 se ele fora aprovado em dezembro daquele ano).  

 Nas analises dos Relatórios de Gestão percebeu-se que estes enfatizavam a 

importância da ESF na reorientação do modelo de atenção em saúde campinense. Contudo, 

houve pouco investimento nos demais níveis de complexidade.  

 Diante da ampliação de equipes de ESF, considerou-se pouca a ampliação de serviços 

nos demais níveis de atenção. O curioso no neste estudo é que, mesmo num contexto de 

maiores expectativas e sem dúvida mais favorável a saltos qualitativos no sentido de mudança 

do modelo de atenção à saúde campinense em 2003, conforme exposto, nos documentos 

analisados, há mais ações voltadas aos demais níveis de complexidade no período de 2009. 

 Tal fato não se restringe ao município de Campina Grande, mas contempla uma 

realidade nacional, pois, deve-se considerar que  

No Brasil, a concessão à corporação médica e a outros interesses privados, quando 
da concepção do SUS, deu-se no setor hospitalar e especializado. [...] Para assegurar 
atenção hospitalar e especializada aos usuários, o SUS manteve a política de compra 
de serviços, mediante convênios, ao setor privado. Até os dias de hoje, 60% da 
capacidade hospitalar utilizada pelo SUS são de hospitais filantrópicos ou privados. 
Este acordo, provavelmente, atenuou a possibilidade, verificada em outras reformas 
sanitárias, do setor hospitalar e de parte importante da categoria médica opor-se ao 
SUS. No entanto, este arranjo trouxe problemas para a gestão do sistema. A 
manutenção da forma privada de propriedade e o importante grau de autonomia 
conservado por estes serviços contribuíram para a fragmentação do sistema (ainda 
quando dito “único”), dificultando sua integração ao sistema (CAMPOS, 2007, 
p.1870-1871). 

 Campina Grande, historicamente, teve o setor hospitalar predominantemente privado, 

manteve esta estrutura intacta, só que com o sistema de saúde incrementado por uma atenção 

básica, a qual passaria a ter a missão hercúlea de mudar o modelo hegemônico.  

 Tal fato remete à ideia de apoio às ações de atenção básica, desde que esta não seja 

ameaça ao setor mais lucrativo da saúde: a alta complexidade do sistema, reforçando, assim, a 

racionalidade da política pública de saúde a ações/serviços menos onerosas e com pouca (ou 

nenhuma) responsabilidade com a integralidade da atenção.  
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 Há, portanto, o nítido reforço ao ideário neoliberal e exemplar cumprimento do “passo 

a passo da cartilha” dos organismos internacionais sobre a política de saúde para os países em 

desenvolvimento e, especificamente, em Campina Grande, suscetível a tais influências, como 

em vários outros municípios do país. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, buscou-se analisar as contradições presentes no processo de construção 

do modelo de atenção à saúde em Campina Grande /PB, bem como desvendar as contradições 

a partir da implementação da Estratégia Saúde da Família.  

 Tem-se a compreensão de que, no Brasil, analisar a conformação dos modelos de 

atenção à saúde é considerar que estes se apresentam em luta pela hegemonia, ou seja, a 

disputa ocorre entre dois projetos: o projeto da Reforma Sanitária e o de contrarreforma da 

saúde; assim, deve-se considerar que se materializam mediante tensões, conflitos e interesses 

individuais e coletivos, ou, dito de outra forma, entre classes e frações de classes. 

 Neste estudo reconhece-se que a ESF configura-se como um modelo assistencial e de 

política de saúde que contribui para a mudança do modelo médico-centrado para outro mais 

resolutivo, humanizado e universal: o da produção social da saúde.  

 No entanto, em um contexto no qual há forte estímulo e orientação aos países 

economicamente dependentes do capitalismo central à lógica aparentemente inexorável de 

mercantilização das políticas sociais e, no caso da saúde especificamente, ao provimento de 

ações apenas aos que não têm poder de contratualidade na assistência, o atual contexto tem 

colocado sérios desafios para os defensores do Projeto de Reforma Sanitária e, 

consequentemente, à ESF.  

 Como resultados da análise empreendida, demonstraram-se que, no município de 

Campina Grande, a implementação da ESF vem trazendo importantes impactos no acesso aos 

serviços de saúde na atenção básica, para as comunidades atendidas, concretizando o 

princípio da universalidade no acesso ao SUS.  

 Entretanto, embora a principal justificativa para a adoção da estratégia seja a 

reorganização do SUS, a partir da atenção básica, os resultados evidenciaram que apenas 

houve uma precária ampliação no acesso da população aos serviços e programas de atenção 

básica. Nos demais níveis de atenção (média e alta complexidade) os modos de pensar e agir 

não foram alterados, ou seja, o modelo médico-privatista é hegemônico. Considerou-se que 

este modelo não responde às necessidades da atenção básica e, consequentemente, da local 

rede de serviços, os quais continuam deficitários e comprometedores da garantia da contínua e 

resolutiva atenção.  

 A ampliação significativa de equipes, empreendida na atual gestão municipal, leva à 

compreensão também de que, sem o respaldo nos demais níveis de complexidade, a mudança 

do modelo de atenção no setor da saúde torna-se ainda mais preocupante ao se depreender que 
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as mudanças no modelo de atenção requerem as proposituras de ações que priorizem as 

necessidades de saúde que incorporem ações intersetoriais e interdisciplinares.  

Dessa forma, afirma-se que, ao longo da história da ESF em Campina Grande, houve 

avanços significativos que nortearam a reorientação do modelo de atenção à saúde, além de 

vários sujeitos políticos, movimentos sociais e pressões da sociedade visando à ampliação da 

rede e melhores serviços. Atualmente, a saúde no município vivencia diversos embates e 

disputas para que não ocorra uma reversão no modelo de atenção.  

Essa constatação reafirma o que Mendes (1996) aponta sobre a consolidação do SUS, 

considerado como espaço de produção de saúde. Desta forma, considerou-se imprescindível 

que os usuários, profissionais, gestores, acadêmicos e pesquisadores refletissem sobre como 

desconstruir práticas hegemônicas na forma de fazer a saúde e reconstruir nos espaços de 

saúde os princípios do SUS e da Reforma Sanitária, compreendendo a saúde como direito à 

vida e não como mercadoria.  

 Ressalte-se que entende-se ser este um processo lento e sinuoso, verdadeiro palco de 

lutas e embates no cotidiano que a ESF se constitui um espaço importante para a consolidação 

do projeto do Movimento Sanitária.  

 Entende-se a importância de se dar continuidade aos estudos e práticas acerca da ESF, 

no sentido de compreender/explicar/analisar as contradições e correlações de forças, presentes 

nesta estratégia destinada a contribuir para a transformação do modelo assistencial, bem como 

analisar a viabilidade da proposta de modo contextualizado e afastado de conclusões 

maniqueístas (sejam elas românticas ou restritivas). Considerou-se ainda que as mudanças no 

modelo de atenção à saúde devem estar relacionadas a projetos societários que visem a 

reduzir as desigualdades sociais, que tanto afetam as condições de vida e saúde da população, 

e que geram as iniquidades em saúde. 

 O propósito último desta pesquisa é a satisfação de um profundo desejo: o de que esta 

pesquisa, num futuro não tão distante, venha a contribuir para o processo de (re)construção e 

consolidação do modelo de atenção à saúde em Campina Grande e  que, enfim, os usuários, 

gestores, trabalhadores da saúde e assistentes sociais atuantes na área da saúde possam refletir 

sobre o modelo atual e as formas de incorporação de suas prioridades, necessidades e 

reivindicações do mundo laboral. 
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APÊNDICES 

 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Serviço Social 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social  
Mestrado e Doutorado 

 

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 
 
Eu, Valdilene Pereira Viana Schmaller, professora pesquisadora lotada no 

departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, curso de 

pós-graduação em Serviço Social, declaro que a mestranda Thaísa Simplício 

Carneiro, está realizando o projeto de pesquisa intitulado: A Saúde da Família em 

Campina Grande/PB – Política Focalista ou Estratégia (Re) estruturante do Sistema 

Público de Saúde?"", sob minha a responsabilidade como orientadora do estudo, 

cujo objetivo geral é “Desenvolver uma análise do modelo de atenção à saúde a 

partir da Estratégia Saúde da Família no município de Campina Grande/PB”. Solicito 

o consentimento para que a referida aluna possa coletar dados nesta instituição, 

através dos seguintes documentos: 

• Documentos do Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande dos anos 
de 2003 e 2009; 

• Planos Municipais de Gestão; 

• Relatórios de gestão da SMS/CG. 
 

 Atenciosamente, 

Recife, 18 de Outubro de 2010. 

  

_ ___ 
Valdilene Viana  

 
 
NOME: VALDILENE PEREIRA VIANA SCHMALLER 
CPF: 24690600449   
DEPARTAMENTO: Serviço Social   
ENDEREÇO: Rua José de Almeida Maciel, 22 APT 301 Casa Forte. CEP 52060-321. 
Recife/PE. 
TELEFONE: (81) 21268371 ou 99783747   
FAX: (81) 21268860   
E.MAIL: valdileneviana@uol.com.br 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Serviço Social 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social  
Mestrado e Doutorado 

 

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 
 

 
Eu, Valdilene Pereira Viana Schmaller, professora pesquisadora lotada no 

departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, curso de 

pós-graduação em Serviço Social, declaro que a mestranda Thaísa Simplício 

Carneiro, está realizando o projeto de pesquisa intitulado: “O Modelo de Atenção à 

Saúde em Campina Grande/PB: Estratégia Saúde da Família e a Universalização do 

Acesso aos Serviços de Atenção Básica”, sob minha a responsabilidade como 

orientadora do estudo, cujo objetivo geral é “Desenvolver uma análise do modelo de 

atenção à saúde a partir da Estratégia Saúde da Família no município de Campina 

Grande/PB”. Solicito o consentimento para que a referida aluna possa coletar dados 

nesta instituição, através dos seguintes documentos: 

• Documentos SINTAB referentes aos trabalhadores(as) da Saúde de Campina 
Grande dos anos de 2005 a 2010; 

• Cópia dos encaminhamentos do SINTAB à Secretaria Municipal de Campina 
Grande do supracitado período referente aos trabalhadores(as) Estratégia 
Saúde da Família. 

 

 Atenciosamente, 

Recife, 20 de Fevereiro de 2011. 

  

_ ___ 
Valdilene Viana  

 
 
NOME: VALDILENE PEREIRA VIANA SCHMALLER 
CPF: 24690600449   
DEPARTAMENTO: Serviço Social   
ENDEREÇO: Rua José de Almeida Maciel, 22 APT 301 Casa Forte. CEP 52060-321. 
Recife/PE. 
TELEFONE: (81) 21268371 ou 99783747   
FAX: (81) 21268860   
E.MAIL: valdileneviana@uol.com.br 
 
  


