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RESUMO 

Resumo 
BRAZ, T.O.B. Espaço e Produção do Cuidado: xxxxxxxxxxxx. São Paulo; 2015, xxxp. 
[Dissertação de Mestrado– Universidade Federal de São Paulo]. 
 

Introdução: O TEMPO e o ESPAÇO são dimensões básicas da existência humana que são 

modificadas quando adoecemos. As novas espacialidades vividas pelas pessoas em 

situação de adoecimento são condicionadas, tanto pelas necessidades postas pela doença, 

como pela espacialidade proposta pelo sistema de saúde que, no Brasil, tem uma forte base 

territorial e é regionalizado. Questões da investigação: a maneira como o espaço é operado 

pelos gestores será suficiente para dar conta da mobilidade da vida urbana contemporânea, 

respondendo adequadamente às necessidades dos que buscam os serviços de saúde? As 

espacialidades condicionadas pela política de saúde podem resultar em barreiras e 

obstáculos àqueles que procuram ações e serviços de saúde? Metodologia: revisitei em 

profundidade as entrevistas com usuários realizadas na pesquisa “As múltiplas lógicas de 

construção do cuidado: indo além da regulação governamental de acesso e utilização dos 

serviços de saúde”, realizada no Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, da qual 

participei como pesquisador. Esta pesquisa ocorreu em dois municípios da região do ABCD 

paulista, realizada em duas fases. Na primeira,  fase, foram realizadas entrevistas temáticas 

em profundidade com atores estratégicos e informantes-chave dos dois municípios. Na 

segunda, foram entrevistados 18 moradores das duas cidades, considerados grande 

utilizadores de serviços de saúde. No presente estudo, fiz uma releitura extensiva e em 

profundidade das entrevistas com objetivo de destacar as referências que os entrevistados 

faziam ao tema do ESPAÇO em sua busca pelo cuidado. O material empírico foi submetido 

à análise temática. Resultados: três categorias empíricas foram produzidas: a) O endereço: 

“chave” para abrir os serviços e redes de atenção?; b) As táticas: os usuário e as regras de 

espacialização; c) Mobilidade e cuidado. Discussão: Os resultados apontaram que o 

espaço ESPAÇO é uma dimensão fundamental do cuidado, e colocou em relevância dois 

elementos “prosaicos”, prático-operacionais, relacionados à espacialização operada pelo o 

SUS: o endereço e os meios de transporte. O endereço, no atual modo de 

operacionalização do SUS, torna-se a “chave” para o acesso às redes de atenção à saúde, 

com todas as consequências advindas de tal definição. O lugar de moradia resulta, assim, 

em marcador de caminhos obrigatórios, de abertura, mas, também, de fechamentos de 

possibilidades.  Os meios de transporte adquirem a qualidade de elementos fundamentais 

na produção do cuidado, pois as pessoas com problemas de saúde mais complexos fazem 

parte do seu tratamento em serviços especializados distantes da sua residência. 

Conclusão: O acesso precisa sempre ser pensado imediatamente articulado ao 

espaçoESPAÇO, que, no estudo, referiu-se a distâncias, meios de transporte, e o modo 

como as pessoas circulam pelos territórios, tentando articular seus vários interesses, 

compromissos, relações pessoais, entre outros, além dos temas da “saúde”. O estudo 

conclui com a recomendação de se incorporar o tema da mobilidade como componente 

importante do projeto terapêutico de um número expressivo de usuários do SUS.  

Palavras chaves: Sistema Único de Saúde, Planejamento e Gestão em Saúde, Produção 
do Cuidado, Espaço, Mobilidade Urbana. 
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Introdução 

 

O adoecimento de uma pessoa é um acontecimento1. Algo inesperado 

que, ao aparecer, interfere, modifica, rompe o seu modo de andar a vida.  

Outras temporalidades e ritmos surgem, como nos apontam as pessoas 

entrevistadas nesta investigação: 

 

A senhora tem ido com frequência [ao médico]? 

Tenho. É tudo sequência. Eles marcam tal tempo, 1 mês, 2 

meses, 3 meses. 

(Amarílis – município A) 

 

Eu tenho que comer de 3 em 3 horas, procurar sempre estar 

alimentando para não ter nenhuma crise de [hipoglicemia]. [...] 

As dores de cabeça que são diaristas, toda semana uma. 

(Miosótis – município B) 

 

Outras espacialidades, lugares e espaços vão compor o cotidiano: 

 

Fiquei em casa recuperando, fiquei sem ir na firma, cinco 

meses, fiquei em casa, sem ir na fábrica. 

(Manacá – município B) 

                                                           
1 Deleuze (1998) afirma, “em todo acontecimento, há de fato o momento presente da efetuação, aquele 

em que o acontecimento se encarna em um estado de coisas, um indivíduo, uma pessoa, aquele que é 

designado quando se diz: pronto, chegou a hora; e o futuro e o passado do acontecimento só são 

julgados em função desse presente definitivo, do ponto de vista daquele que o encarna. Mas há, por 

outro lado, o futuro e o passado do acontecimento tomado em si mesmo, que esquiva todo presente 

porque está livre das limitações de um estado de coisas, sendo impessoal e pré- individual, neutro, nem 

geral nem particular, eventum tantum...; ou antes que não tem outro presente senão o do instante 

móvel que o representa, sempre desdobrado em passado-futuro, formando o que convém chamar de 

contra-efetuação. Em um dos casos, é minha vida que me parece frágil demais para mim, que escapa 

num ponto tornado presente numa relação determinável comigo. No outro caso, sou eu que sou fraco 

demais para a vida, a vida é grande demais para mim, lançando por toda a parte suas singularidades, 

sem relação comigo nem com um momento determinável como presente, salvo com o instante 

impessoal que se desdobra em ainda-futuro e já-passado" (p. 177-8). 



 

 

 

[...] fiquei um ano num colchão d´água [...] e para quem está 

deitado, estar sentado já é outra vida. 

(Jacinto – município A) 

 

Os tempos-espaços do cotidiano das pessoas são rearranjados pelo 

acontecimento-adoecimento. 

Harvey (2010) afirma que, 

[...]o espaço e o tempo são categorias básicas da 

existência humana. E, no entanto, raramente discutimos o seu 

sentido; tendemos a tê-los por certo e lhes damos atribuições 

do senso comum ou “auto-evidentes”(p.187, grifo atual).  

 

Ainda, segundo esse autor,  

 

[...] sob a superfície de ideias do senso comum e 

aparentemente “naturais” acerca do tempo e do espaço, 

ocultam-se campos de ambiguidades, de contradições e de 

luta. Os conflitos não surgem apenas de apreciações 

subjetivas admitidamente diversas, mas porque diferentes 

qualidades objetivas do tempo e do espaço são consideradas 

relevantes para vida social em diferentes situações (p.190, grifo 

atual). 

 

Tive a oportunidade de participar como pesquisador da investigação “As 

múltiplas lógicas de construção do cuidado: indo além da regulação 

governamental de acesso e utilização dos serviços de saúde” (Cecilio et al, 

2014), realizada no Departamento de Medicina Preventiva da Universidade 



 

 

Federal de São Paulo (DMP-Unifesp), com financiamento Fapesp/PPSUS2, 

doravante denominada de “pesquisa-mãe”. 

Nela, pude perceber o quanto o tempoTEMPO e o espaço ESPAÇO 

são vividos de modo bastante diferente pelos vários atores sociais quando se 

trata de buscar respostas para os problemas de saúde. Poderíamos considerá-

los como “campos de ambiguidades, de contradições e de luta”, no sentido 

apontado por Harvey. 

Iniciada em agosto de 2010, e concluída, em 2012, essa pesquisa teve 

como objetivo principal caracterizar as múltiplas lógicas de regulação do 

acesso e utilização de serviços de saúde nos municípios estudados – tanto em 

sua dimensão formal e informal, fruto da atuação de gestores, trabalhadores da 

saúde e dos usuários – buscando identificar as relações dinâmicas que 

estabelecem entre si. 

Com a primeira etapa concluída, sua fase exploratória, vários resultados 

interessantesforam produzidos, entre eles quatro categorias empíricasforam 

produzidas: o usuário fabricador e o usuário fabricado, a quimera da atenção 

básica à saúde, a produção dos regimes de regulação em saúde e a disjunção 

dos tempos do usuário, do trabalhador e do gestor . 

Foi possível organizar umO quadro analítico organizado com essas 

categorias empíricas que foi muito importante para a leitura do material 

produzido na segunda fase da investigação, quando usuários do SUS foram 

entrevistados.  

                                                           
2Mais adiante, falarei com mais detalhe dessa investigação, minha participação nela, e como o presente 

trabalho poderia ser visto como um aprofundamento de um conjunto de questões relevantes 

produzidas no correr do campo.  



 

 

A pesquisa revelou, entre outras coisas, e de modo muito marcado, 

tensões relacionadas à dimensão do tempo, a partir das experiências, 

posicionamentos e sentidos dados pelos vários atores sociais ao adoecimento. 

Fiquei motivado a trabalhar com essa última categoria, “a disjunção dos 

tempos do usuário, do trabalhador e do gestor” articulada à categoria 

espaço, quando pensei em escrever meu projeto de mestrado, pois à época da 

minha chegada ao grupo estava interessado no tema da territorialização3 e as 

possíveis disjunções espaciais entre as formulações governamentais e o 

cotidiano dos usuários. 

O material empírico permitiu caracterizar como há pelo menos três 

“lógicas de tempo”, quando se trata do acesso e consumo dos serviços de 

saúde: 

O tempo do gestor, qual seja, a busca pela racionalização do uso dos 

tempos de acesso e consumo (a busca da adequação da oferta finita de 

serviços frente a uma demanda que parece infinita). 

O tempo dos profissionais de saúde, em particular do médico, que a 

busca pelo que é considerado o tempo adequado para o bom cuidado é 

pautado por considerações antes de tudo técnicas (por determinados saberes), 

mas também éticas. 

O tempo dos “usuários”, melhor dizendo, dos homens e mulheres 

vivendo situações de adoecimento. É a vivência do tempo pautada pela 

experiência da doença.  

                                                           
3 Na ocasião, apoiava o processo de territorialização em curso no município de São Bernardo do 

Campo/SP 



 

 

Ao identificar estas três “lógicas de tempo”,a pesquisa permitiu validar e 

atualizar4 para o campo da saúde coletiva a perspectiva de Harvey(2010), 

aquela de que os conflitos em torno do tempo e do espaço decorrem não só 

porque os sujeitos têm percepções diferentes, “mas porque diferentes 

qualidades objetivas do tempo e do espaço são consideradas relevantes para 

vida social em diferentes situações”(p.190). 

No entanto, a tipologia das “lógicas de tempo” poderia nos induzir a uma 

compreensão parcial - a de que as ações da regulação governamental 

operadas no sistema único de Saúde(SUS) apenas determinariam os tempos 

das ações e serviços de saúde - , quando, no meu entendimento,ao 

temporalizar as ações e serviços de saúde, neste mesmo movimento também 

as distribui no espaço, as espacializa. Portanto, tempo TEMPO e espaço 

ESPAÇO são dimensões fundamentais do cuidado em saúde.  

No inicio do presente trabalho, imaginei trabalhar as duas dimensões de 

modo simultâneo, espaço-tempo, porém, pelos prazos formais ditados pelas 

exigências acadêmicas, optei em focar o estudo na dimensão espacial do 

cuidado em saúde, seja porque era uma referência recorrente nas entrevistas 

dos usuários, seja porque ela está presente de forma bastante marcada nos 

próprios documentos oficiais que ditam as diretrizes da política de saúde no 

nosso país.  

                                                           
4Para Lévy (1996), “a atualização aparece então como a solução de um problema, uma solução que não 

estava contida previamente no enunciado. A atualização é criação, invenção de uma forma a partir de 

uma configuração dinâmica de forças e de finalidades. Acontece então algo mais que a dotação de 

realidade a um possível ou que uma escolha entre um conjunto predeterminado: uma produção de 

qualidades, uma transformação das ideias, um verdadeiro devir que alimenta de volta o virtual”(p.16). 



 

 

Assim, ao ir dando formato à minha investigação, retomei meu interesse 

(modelado pelas possibilidades) para o tema do espaço. O espaço na 

produção do cuidado é, portanto, o mote do presente estudo.  

O espaço aparece em vários documentos oficiais do SUS, como 

observamos, só para dar um exemplo recente, neste trecho do anexo da 

portaria n° 4.279 de 2011do Ministério da Saúde (Brasil, 2011), que estabelece 

as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito 

do SUS 

 

[os processos de substituição] são importantes para se 

alcançar os objetivos da RAS, no que se refere a prestar a 

atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no 

tempo certo. 

 

Uma discussão feita por Certeau (2011) sobre os conceitos de estratégia 

e tática contribuíram muito para a delimitação do meu objeto. Para ele,  

[...] a estratégia é o cálculo (ou a manipulação) das relações 

de forças que se torna possível a partir do momento em que 

um sujeito de querer e poder (uma empresa, uma instituição 

científica ou uma cidade) pode ser isolado. A estratégia 

postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo 

próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações 

com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou 

os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os 

objetivos e objetos da pesquisa, etc.). Como na administração 

de empresas, toda racionalização “estratégica” procura em 

primeiro lugar distinguir de um “ambiente” um próprio, isto é, o 

lugar do poder e do querer próprios. Gesto cartesiano, quem 

sabe: circunscrever um próprio num mundo enfeitiçado pelos 

poderes invisíveis do Outro. Gesto da modernidade científica, 

política ou militar (pg. 93, grifo atual). 

 

E ainda, segundo o autor,  

 



 

 

As estratégias são, portanto, ações que, graças ao postulado 

de um lugar de poder (a propriedade de um próprio), elaboram 

lugares teóricos (sistemas de discursos totalizantes), capazes 

de articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se 

distribuem. Eles combinam esses três tipos de lugar e visam 

dominá-los um pelos outros. (pg. 96, grifo atual) 

 

Essas reflexões de Certeau alertampara o quanto o processo 

regulatório, em particular na sua dimensão formal, governamental, mais de que 

processo burocrático-administrativo há de comportar sempre uma dimensão 

política, de disputas, nem sempre considerada na formulação e implementação 

das políticas de saúde. 

O que se depreende da ação regulatória estatal-governamental é que 

toda ação de saúde tem, além de um tempo certo, um espaço certo onde 

deve ser realizada. O problema é que, como apontado na “pesquisa-mãe”, o 

modo como os vários atores consideram o que seja tempo/espaço certos nem 

sempre leva em conta outras lógicas, fato que nem sempre é considerado nos 

cálculos dos atores governamentais. Daí a contribuição do autor para a 

condução de minha investigação.  

Neste sentido, a presente dissertação de mestrado tem como objetivo 

explorar (e problematizar) a dimensão espaço nem sempre tomada como 

problema quando da formulação e implementação das políticas de saúde e dos 

modelos tecnoassistenciais em saúde. Ou, quando muito, problematizada pelos 

formuladores da política numa perspectiva funcionalizante, normalizadora e de 

externalidade em relação aos territórios afetivo-existenciais das pessoas que 

se utilizam da rede de serviços de saúde. 

É necessário, então, revisitar a política de regulação governamental com 

visão crítica,e interrogá-la com questões como: A maneira como o espaço é 



 

 

compreendido e operado pelos gestores será suficiente para dar conta da 

mobilidade da vida urbana contemporânea, respondendo adequadamente às 

necessidades dos que buscam os serviços de saúde? As espacialidades 

condicionadas pela política de saúdepodem resultar em barreiras e obstáculos 

àqueles que procuram ações e serviços de saúde? 

Retiradas as interrogações das questões acima, elas podem ser 

assumidas como os alguns dos pressupostosdo presente trabalho. 

Um dos resultados mais importantes da “pesquisa-mãe” foi reforçar o 

quanto há uma idealidade ou idealização do discurso posto nas políticas de 

saúde, e que se expressa na enorme distância entre o que é proposto e o 

cotidiano dos usuários. 

Como apontado por Cecilio et al ( 2014) em relação à atenção básica em 

saúde (ABS), ao problematizar uma das categorias empíricas da primeira fase 

daquela investigação, qual seja,  

 

“a quimera da atenção básica” [...] que indicam como a rede 

básica está sendo operada, de fato, de modo bastante distante 
de tudo o que tem sido proposto, pensado e investido para que 
ela pudesse se transformar na imensa porta de entrada do 
SUS (p.55). 

 

A idealidade discursiva da política pública que não se realiza quando 

encontra o mundo sensível para o qual elaborou um plano a partir de modelos 

abstratos de matriz tecnocrática e científica, que quase nunca dialogam com os 

outros atores da vida social. 

Segundo Magalhães e Pinto (2014), que no momento da elaboração do 

presente trabalho ocupavam cargos importantes na gestão do SUS, no artigo 



 

 

“Atenção Básica enquanto ordenadora da rede e coordenadora do cuidado: 

ainda uma utopia?”, reconhecem com bastante precisão tal idealidade: 

 

Para a Organização Mundial da Saúde, em sua proposta de 

reorganização dos sistemas nacionais de saúde, é a AB que 

deve ser pensada como ordenadora, coordenadora ou gestora 

do cuidado de saúde, pela posição de centralidade que deve 

ter na constituição das redes de cuidado [...]. Críticos a isso, 

Cecilio et al. (2012) entendem que, apesar de todos os 

esforços, parece nunca se ter plenamente alcançado a 

promessa colocada na AB, de funcionar como porta de entrada 

preferencial para o conjunto dos serviços de saúde. Segundo 

os estudos do grupo, há uma importante distância entre a 

idealidade dos modelos de atenção à saúde vigentes e as 

práticas sociais concretas realizadas por usuários e 

profissionais nos espaços reais de produção de cuidado (p.16). 

 

Como corolário, reconhece-se que os usuários dos serviços de saúde 

não são apenas consumidores, ou seja, agentes passivos no consumo das 

ofertas que as equipes e os serviços de saúde fazem para resolver seu 

problema, Ou seja, é necessário reconhecer 

 

a tensão sempre presente entre uma normatividade pretendida 

pelos gestores e trabalhadores, e o movimento real das 

pessoas, na busca de satisfação de suas necessidades 

(Cecilio et al 2014, p.59, grifo atual).  

 

O protagonismo dos usuários nas situações de adoecimento,– ao buscar 

ativamente o melhor arranjo de ações e serviços de saúde para resolução do 

seu problema - apareceu com muita intensidade na segunda fase da “pesquisa-

mãe”, na qual foram realizadas dezoito histórias de vida com pessoas com 

doenças crônicas, e que por conta disso dependiam bastante dos serviços de 

saúde. 



 

 

A ação dos usuários compunha ou disputava com a regulação 

governamental e profissional, o projeto de cuidado a ser produzido. 

Do reconhecimento desta realidade foi proposto o conceito de agir leigo 

(Cecilio et al.,2014) que, 

 

[desloca] a usual concepção pejorativa para uma ativa, criativa 

e legítima da palavra “leigo”, o que confere ao “saber leigo” o 

estatuto de conhecimento válido e produtivo para desencadear 

modos de agir, a partir das experiências sociais vivenciadas 

pelos usuários pela busca do cuidado à saúde e, portanto, não 

filiado unicamente ao conhecimento científico ou profissional 

especializado (p. 116). 

 

Certeau (2011), em estudo de outras práticas sociais, aporta discussões 

que se aproximam bastante dos conceitos do usuário fabricado - usuário 

fabricador e do agir leigo. 

Sua tese principal é de que as práticas cotidianas dos indivíduos contêm 

uma dimensão tática “que são desviacionistas e não obedece à lei do lugar” 

(p.87), e que assim, 

 

[...] como na literatura se podem diferenciar “estilos” ou 

maneiras de escrever, também se podem distinguir maneiras 

de fazer – de caminhar, ler, produzir, falar, etc. Esses estilos de 

ação intervêm num campo que os regula num primeiro nível 

(por exemplo, o sistema da indústria), mas introduzem aí uma 

maneira de tirar partido dele, que obedece a outras regras e 

constitui como que um segundo nível imbricado no primeiro (é 

o que acontece com a sucata) (p. 87).  

 

Ou seja, assim como ao cozinhar, falar e caminhar, as pessoas quando 

cuidam de si e dos outros, o fazem de várias maneiras. E, o que interessa do 

ponto de vista dessa dissertação, elas lidarão com a questão do espaço 



 

 

ESPAÇO  de modo ativo, criativo, muitas vezes “desviacionistas” em relação 

ao modo como o espaço ESPAÇO é concebido e operacionalizado nas 

políticas governamentais. 

 

 

O espaço ESPAÇO nas políticas do SUS 

As influências sobre a noção de espaço ESPAÇO que o SUS utiliza: 

breves considerações históricas. 

Para compreender as noções de espaço que no contexto atual estão 

presentes nas diversas políticas do SUS, inicialmente vamos analisar dois 

importantes campos de influência destas noções: a Medicina Social europeia, e 

os modelos tecnoassistenciais “alternativos” formulados na década de noventa 

no Brasil, conforme sistematização feita por Silva (1998). 

Retornar na história, e entender como a medicina social surge na Europa 

do final do século XVIII, a princípio pode parecer um movimento ambicioso 

demais para uma investigação como essa, porém partimos do pressuposto que 

muitas das noções de espaço que foram utilizadas na formulaçãodo SUS, e 

que depois estão no seu aparato de regramento jurídico já podem ser 

identificados  na Medicina Social europeia. 

Este retorno, também, permitirá que situemos historicamente dois 

eventos fundamentais para a discussão que vamos fazer. O primeiro, a entrada 

da saúde dos indivíduos e da população no conjunto das preocupações dos 

governantes; e, o segundo, de que a partir deste momento ações com objetivo 

de interferir no nível de saúde da população começam a serem organizadas no 



 

 

interior do aparelho do Estado, configurando o que podemos denominar como 

as primeiras políticas de saúde do Estado Moderno. 

Segundo Foucault (1979), é no capitalismo, modelo econômico e de 

produção surgido no final do século XVII e começo do século XVIII, que a 

medicina privada torna-se ou amplia-se para uma medicina social, e isso 

acontece porque no capitalismo o corpo é socializado como força de produção, 

consequentemente tem-se “o corpo como realidade bio-política. A medicina 

como estratégia bio-política” (p.80). 

O desenvolvimento da medicina social ou coletiva ocorreu em três 

direções que são identificados, por Foucault (1979), na medicina estatal alemã, 

na medicina urbana francesa e na medicina social inglesa.Aqui, e considerando 

os objetivos desta dissertação, vou aprofundar a discussão de algumas 

características da medicina urbana francesa, e destacar alguns apontamentos 

de Foucault sobre a medicina social inglesa. 

A medicina urbana surge na França na metade do século XVIII, e, como 

seu próprio nome indica associada à questão da cidade e aos problemas 

decorrentes da urbanização acelerada.  

Neste contexto,a medicina urbana tinha como principal objeto de 

intervenção o espaço e não as pessoas que moravam na cidade, e as 

intervenções propostas visavam impedir, então, que nos espaços da cidadese 

acumulasse matéria que pudesse provocar doenças. 

Exemplo de intervenção orientada por essa lógica foi à transferência dos 

cemitérios dos centros da cidade para a periferia, bem como o início da 

utilização de caixões individuais e túmulos identificados. 



 

 

O espaço não é somente modificado, mas é também reconstruído para 

permitir o controle da circulação do ar e das águas.  

Outro objeto desta medicina é o que Foucault (1979) denominou de 

“distribuição e sequências”, e que diz respeito, a planejar a localização, por 

exemplo, da fonte de água e o despejo do esgoto. Ou seja, 

 

[...] é o problema da posição recíproca [...] dos barcos-

bombeadores e dos barcos-lavanderia. Como evitar que se 

aspire água de esgoto nas fontes onde se vai buscar água de 

beber; como evitar que o barco-bombeador, que traz águade 

beber para população, não aspire água suja pelas lavanderias 

vizinhas? Essa desordem foi considerada, na segunda metade 

do século XVIII, responsável pelas principais doenças 

epidêmicas das cidades (p.91).  

 

Em síntese, a medicina urbana francesa tem como objeto: “ar, água, 

decomposição, fermentos; uma medicina das condições de vida e do meio de 

existência” (p.92). 

Em outro texto intitulado “A política de saúde no século XVIII”, Foucault 

(1979) afirma “a cidade com suas variáveis espaciais aparece como objeto a 

medicalizar” (p.201, grifo atual), ou seja, o espaço como lócus de intervenção, 

como já discutido quando da apresentação das características da medicina 

urbana francesa. 

Entretanto, o mais interessante deste texto é demonstrar que o espaço 

para além de lócus de intervenção, era uma dimensão considerada pelos 

responsáveis quando da formulação e planejamento das ações de saúde da 

época. 

Os trechosapresentados as seguir, retirados do texto citado acima, são 

bastante ilustrativos, 



 

 

 

[...] devem-se colocar os hospitais fora da cidade, onde a 

ventilação é melhor e onde eles correm menos risco de difundir 

miasmas pela população, solução que combina bem com a 

disposição dos grandes conjuntos arquitetônicos? Ou se deve 

construir uma multiplicidade de pequenos hospitais nos 

pontos em que eles possam ser mais facilmente acessíveis 

a população que deve utilizá-los, solução que implica, 

frequentemente, o ajustamento hospital-dispensário? O 

hospital, em todo caso, deve se tornar um elemento funcional 

em um espaço urbano onde seus efeitos podem ser medidos e 

controlados (p. 205, grifo atual). 

 

[...] Constitui-se, lentamente, um rede hospitalar em que a 

função terapêutica é bastante acentuada. Ela deve, por um 

lado cobrir com bastante continuidade o espaço urbano e 

rural de cuja população ela se encarrega e por outro lado, se 

articular com o saber médico, suas classificações e suas 

técnicas (p. 206, grifo atual).  

 

A pergunta sobre a localização ou número de hospitais em razão da 

facilidade ou dificuldade de acesso as pessoas, conecta questões da política 

de saúde europeias do século XVIII com uma das discussões que farei  nesta 

dissertação, e que diz respeito às andanças e deslocamentos que os usuários 

do sistema de saúde brasileiro fazem para cuidar da saúde. A problemática da 

mobilidade. 

Da medicina social inglesa, do século XIX, e contextualizada no período 

de industrialização deste país, destaca-se a seguinte conclusão de Foucault 

(1979),  

 

Essa fórmula da medicina social inglesa foi a que teve futuro, 

diferentemente da medicina urbana e, sobretudo da medicina 

de Estado. O sistema inglês de Simon e seus sucessores 

permitiu ligar três coisas: assistência médica ao pobre, controle 

de saúde da força de trabalho e esquadrinhamento da saúde 

pública, permitindo as classes mais ricas se protegerem dos 



 

 

perigos gerais. E, por outro lado, a medicina social inglesa, 

esta é sua originalidade, permitiu a realização de três sistemas 

de saúde superpostos e coexistentes; uma medicina 

assistencial destinada aos mais pobres, uma medicina 

administrativa encarregada de problemas gerais como a 

vacinação, as epidemias, etc., e uma medicina privada que 

beneficiava quem tivesse meios para pagá-la. [...] o sistema 

inglês possibilitava a organização de uma medicina com faces 

e formas de poder diferentes segundo se tratassem da 

medicina assistencial, administrativa e privada, setores bem 

delimitados que permitiram, durante o final do século XIX e 

primeira metade do século XX, a existência de um 

esquadrinhamento médico bastante completo (pág. 99).  

 

Em síntese, o que os estudos de Foucault nos mostram é que no 

contexto da modernidade europeia e do capitalismo e seus novos modos de 

viver e produzir, dois grupos de necessidades emergiram, o controle das 

doenças na população, e a recuperação da força de trabalho,e que articulado a 

cada um destes conjuntos de necessidade se constituiu um tipo tecnológico de 

trabalho em saúde.  

O primeiro conjunto, discutido acima com maior destaque no 

desenvolvimento da medicina social, tem como objeto a doença na população, 

e que atua com base no saber sanitário e higienista; e o segundo, cujo objeto é 

a doença no corpo anátomo-fisiológico, orienta-se pelo saber clínico e 

responde a necessidade do capital na manutenção e recuperação do corpo do 

trabalhador. 

Estas considerações, que observamos na Europa do século XVIII e XIX, 

reconhecidos os problemas e limites das transposições diretas das teorias 

produzidas em determinado contexto social e histórico, são úteis para 

compreendermos os diversos estratos que compõem as políticas de saúde 

formuladas nos “trópicos”, no Brasil (Deleuze, 1998 ;Pereira, 2013). 



 

 

Quando olhamos para a história das políticas de saúde no Brasil do 

começo do século XX até os dias atuais, também, conseguimos identificar a 

presença destes dois tipos tecnológicos de trabalho em saúde, que se 

apreendidos em termos de modelos assistenciais remeteremos ao modelo 

assistencial sanitarista e ao modelo médico assistencial privatista.  

No Brasil do começo do século XX até 1988, quando uma nova 

constituição federal inscreveu no seu texto “a saúde como um direito de todos e 

dever do Estado”, e definiu a criação de um sistema único de saúde (SUS), 

estes dois estratos de saberes constituíram as políticas de saúde de forma 

paralela e desarticulada.  

A assistência médica individual pública era ligada ao campo 

previdenciário e ofertada apenas aos trabalhadores contribuintes, enquanto as 

ações de saúde pública eram dirigidas a toda população e eram formuladas e 

executadas a partir de órgãos da saúde pública. 

Reduzir a desarticulação e promover a integração entre estes dois polos 

de saber e práticas a partir de um novo modelo assistencial foi um dos 

objetivos que o novo sistema de saúde criado pretendia atingir, tanto que a 

noção de integralidade compôs com as noções de universalidade e equidade o 

conjunto dos princípios do SUS.  

Mesmo priorizado, Teixeira et al (1998) comentam que após dez anos de 

implantação do SUS, os esforços governamentais tinham sido direcionados 

para as questões de financiamento e gestão, e pouca atenção tinha sido 

dedicada à implantação de um novo modelo assistencial. Desta forma “a 

tendência foi à reprodução do modelo assistencial médico privatista e do 

modelo sanitarista” (p.8). 



 

 

Embora não fosse tema prioritário na agenda macropolítica do SUS, 

“modelos alternativos” foram formulados e implantados (Silva, 1998). 

Pelo reconhecimento e influência que tiveram na construção do SUS, os 

modelos assistenciais, em defesa da vida, ações programáticas em saúde e 

vigilância da saúde, foramseguindo a sistematizados ização feita[ra1] por Aluísio 

Gomes da Silva Junior.A seguir, e fazendo uso do trabalho acima referido 

deAloisio, serão apresentados e discutidos da perspectiva de como o espaço 

foi conceituado e constituiu as proposições destes modelos assistenciais. 

O modelo vigilância da saúde foi formulado por um grupo de 

pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da 

Bahia.  

Para formulação deste modelo, os dois modelos assistenciais vigentes 

até aquele momento histórico, o modelo médico assistencial privatista e o 

modelo sanitarista são tomados da perspectiva dialética marxista como tese e 

antítese, portando produtores de contradição, para qual a síntese será o 

modelo vigilância da saúde.  

Visto desta perspectiva, a Vigilância em Saúde o modelo incorpora as 

tecnologias médicas e sanitárias, bem como seus objetos (a doença, os 

doentes, os modos de transmissão e os fatores de risco), retomados de uma 

perspectiva mais ampliada.  

Ao objeto de intervenção, acrescenta aos determinantes sociais e as 

tecnologias médico-sanitárias, 

[...] as tecnologias de comunicação que estimulam a 

mobilização, organização e atuação dos diversos grupos na 

promoção e na defesa das condições de vida e saúde (Teixeira 

et al., 1998, p.18).  

 



 

 

Em resumo, a Vigilância da Saúde caracteriza-se por:  

 

[...] a) intervenção sobre problemas de saúde, (danos, riscos e/ 

ou determinantes), b) ênfase em problemas que requerem 

atenção e acompanhamento contínuos, c) operacionalização 

do conceito de risco, d) articulação entre ações promocionais, 

preventivas e curativas, e) atuação intersetorial, f) ações sobre 

o território, g) intervenção sob a forma de operações (Teixeira 

et al., 1998, p.18,grifo atual). 

 

No modelo da vigilância da saúde, o espaço é apreendido como 

território-processo e vai ocupar centralidade no planejamento das ações e 

serviços. Ou seja,  

 

O ponto de partida para o desencadeamento do processo de 

planejamento da vigilância da saúde é a territorialização do 

sistema municipal de saúde, isto é, o reconhecimento e o 

esquadrinhamento do território do município segundo a 

lógica das relações entre condições de vida, saúde e acesso às 

ações e serviços de saúde. Isto implica um processo de coleta 

e sistematização de dados [...] de modo a se construírem o 

mapa básico e os mapas temáticos. (p.20,grifo atual). 

 

Já o modelo Ação Programática em Saúde foi formulado por um grupo 

de pesquisadores do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo e implantado no Centro de Saúde 

Escola Samuel Barnsley Pessoa. 

É um modelo tecnoassistencial, uma proposição, que vai “organizar o 

trabalho em saúde fundamentado no ideal da integração sanitária para o que 

busca inspirar-se em tecnologias de base epidemiológica” (Schraiber et al., 

2000, p.48). 



 

 

HáA uma valorização da vertente sanitária de base epidemiológica, tanto 

para intervenção nos problemas de saúde, e mais do que isso, como 

instrumento potente para reorganizar a prática médica individual de base 

clínica. Segundo os autores acima citados: 

 

Esta é a base do conceito de programa, articular instrumentos 

de trabalho dirigidos a indivíduos a instrumentos coletivos, 

objetivando potencializar a efetividade epidemiológica de todos 

os instrumentos (p.54). 

 

A Ação Programática em Saúde realiza diagnósticos coletivos para 

definir os objetos de trabalho prioritários no qual os trabalhadores devem atuar, 

portanto haverá necessariamente maior importância de alguns objetos sobre 

outros. , Aao agir nesta direção, o que vemos é uma prescrição das finalidades 

do  serviço de saúde a priori do encontro do trabalhador com o usuário, já que 

os objetos de trabalho clínico estão referidos a modificação de indicadores de 

saúde da população. O cuidado ao indivíduo fica assim direcionado a 

parâmetros supra individuais, no caso a população.  

Quando define que a o saber epidemiológico direcionará o trabalho em 

saúde, a dimensão espacial já aparece como um  parâmetro 

(?)componente a dimensão importante para este modelo, se 

considerarmos que o . ,Ppois, o espaço é uma noção básica para 

epidemiologia, que diferenciado dos elementos “tempo” e “pessoas”, 

constituindo-se um dos seus principais elementos de análise.operatórios.  

A noção de espaço utilizada para formulação e operação do modelo 

pode ser deduzida da seguinte afirmação que aparece em um dos textos [ra2]no 

qual o modelo é explicado: 



 

 

 

Um recente conceito vem sendo formulado – o território – 

noção que emprestamos da geografia humana e da sociologia 

urbana. Mas defini-lo também demanda um primeiro 

conhecimento de natureza epidemiológica da população: seus 

processos saúde-doença. Estes estão delimitados pelos modos 

cotidianos de viver a vida social desta população, 

estratificando-a em várias populações – grupos homogêneos 

do ponto de vista societário e que conformam nossa 

espacialização apenas em parte com base nos padrões 

epidemiológicos detectados (p.45, grifo atual). [ra3] 

 

Para reconhecer este espaço, reforçam a importância da epidemiologia,  

Aos processos que nos permite definir esses territórios, bem 

como conhecê-los mais profundamente, uma vez já referidos 

às suas unidades básicas, chamamos de diagnóstico de saúde 

da população (ou de um segmento seu). Seus procedimentos 

internos são técnicas epidemiológicas, [...] não nos cabe aqui 

detalhá-las, mas cabe ao menos apontar que elas têm sido 

norteadas pela noção de risco de adoecimento, o risco 

epidemiológico (p.45). 

 

O modelo Em Defesa da Vida foi formulado por um grupo de 

pesquisadores do Laboratório de Planejamento em Saúde (LAPA) da Unicamp, 

e sintetizado por Campos (1992). 

Diferente dos modelos Vigilância da Saúde e Ações Programáticas em 

Saúde que propõem que a vertente sanitária de base epidemiológica tenha 

primado sobre a vertente clínica, seja por superação ou submissão do saber 

clínico, os formuladores do modelo Em Defesa da Vida propõem que a clínica 

tenha primado, argumentando .eAargumentam que é a partir da reinvenção da 

clínica que poderá o modelo médico hegemônico deixar de orientar todo o 

trabalho em saúde.  



 

 

Apresentam como dispositivos deste modelo, o acolhimento, o vínculo e 

autonomia, tal qual explicam:.  

 

Entendemos o acolhimento, em primeiro lugar como a 

possibilidade de universalizar o acesso, abrir as portas da 

unidade a todos os usuários que dela necessitarem. E ainda 

como a escuta qualificada usuário, o compromisso com a 

resolução do seu problema de saúde [...], o vínculo se baseia 

no estabelecimento de referência dos usuários a uma dada 

equipe de trabalhadores [...], automização significa ter como 

resultado esperado da produção do cuidado, ganhos de 

autonomia para o usuário viver à vida (Merhy et al. 2003, p.) 

 

A dimensão espacial não aparece com o mesmo destaque neste 

modelo, quando comparado aos outros dois acima referidos. modelos.  

Ao contrário, parece que os autores, ao apostarem radicalmente que a 

produção do cuidado deveria ficar referida ao encontro trabalhador-usuário, e 

pelo uso intensivo das tecnologias leves, estão complementando ou 

contrapondo ao território da epidemiologia os territórios afetivo-existenciais, 

assim como conceituado por Deleuze5[ra4], dos sujeitos envolvidos no cuidado.  

Resumindo, podemos dizer que o uso da dimensão espacial apresenta 

diferentes intensidades nos três modelos tecnoassistenciais estudados: do 

baixo uso no modelo Em Defesa da Vida, para o médio uso nas ações 

programáticas, que deriva da importância da epidemiologia neste modelo e por 

fim, a alta intensidade com que é utilizado nao modelo vigilância da saúde. 

                                                           
5Haesbaert (2004, p.101) em uma revisão do conceito de território nas obras de Deleuze e Guattari 

afirma “que houve uma gradativa ampliação no uso do conceito, começando por uma associação com o 

sentido psicológico lacaniano de territorialização, nas primeiras alusões ao termo, nos anos 60, 

passando pela análise das des-territorialização na máquina de produção desejante do capitalismo, nos 

anos 1970, até a vasta concepção natural, sociológica e filosófica em Mil Platôs e O que é Filosofia, nos 

anos 1980 -90”.  



 

 

 

O espaço nos documentos oficiais do SUS. 

 

Entre as diretrizes do SUS está a regionalização, que 

 

[...] implica a delimitação de uma base territorial para o sistema 

de saúde, que leva em conta a divisão político- administrativa 

do país, mas também contempla a delimitação de espaços 

territoriais específicos para a organização das ações de 

saúde, sub-divisões ou agregações do espaço político-

administrativo(Teixeira, 2011, p.7 , grifo atual). 

 

Tem-se, então, que o sistema de saúde público brasileiro é de base 

territorial, no qual a dimensão espaço necessariamente ocupará um lugar 

central na maioria das propostas apresentadas com o objetivo de organizar à 

atenção à saúde e a gestão. 

Para garantir o direito à saúde com equidade e integralidade, as políticas 

de saúde vão produzir uma série de divisões territoriais, ou seja, o direito à 

saúde estará a todo o momento relacionado ao espaço. 

A partir de 1994,o Ministério da Saúde (MS) adota a estratégia de saúde 

da família (ESF) como forma de organização da atenção básica e de 

reorientação de todo o sistema de saúde. Na ESF, o território é noção central 

na organização da produção do cuidado. A equipe de saúde é responsabilizada 

pelo cuidado a pessoas moradoras de uma determinada área, novamente 

dividida em micro-áreas que ficam na responsabilidade de um agente 

comunitário de saúde (ACS). A espacialização assume, portanto, centralidade 

na ESP.  



 

 

A portaria n° 4.279 de 2011 (Brasil, 2011), já citada antes, que 

estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 

âmbito do SUS, permite também apreender o quanto a noção de espaço tem 

sido usada pelas políticas do SUS. 

Entre os elementos constitutivos da RAS, está a população e a região de 

saúde, sendo que o documento prescreve que,  

 

Para preservar, recuperar e melhorar a saúde das pessoas e 

da comunidade, as RAS deve ser capaz de identificar 

claramente a população e a área geográfica sob sua 

responsabilidade (grifo atual). 

 

E sobre as regiões de saúde afirma, 

 

[são] espaços territoriais complexos, organizados a partir de 

identidades culturais e econômicas e sociais, de rede de 

comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados do território (grifo atual).  

 

Deve ser bem definida, baseada em parâmetros espaciais e 

temporais que permitam assegurar estruturas que estejam 

bem distribuídas territorialmente, garantindo 

tempo/resposta necessário ao atendimento, melhor 

proporção de estrutura/população/território e viabilidade 

operacional sustentável (grifoatual).  

 

Recentemente, duas publicações reafirmam a importância do espaço 

ESPAÇO  nas proposições de melhoria do sistema de saúde. 

A primeira, o decreto presidencial nº 7.508 que regulamentou a lei 

orgânica n° 8.080 (Brasil, 2011b) no qual a constituição das regiões de saúde é 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109386/lei-8080-90


 

 

destacada como arranjo organizativo do sistema único de saúde. O decreto 

define: 

 

Região de Saúde [como o] espaço geográfico contínuo 

constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 

delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 

sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e serviços 

de saúde (grifo atual).  

 

E também, 

Mapa da Saúde - descrição geográfica da distribuição de 

recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 

pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 

capacidade instalada existente, os investimentos e o 

desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 

sistema (grifo atual) 

 

A segunda, o documento da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) “A atenção à saúde coordenada pela APS: construindo as redes 

de atenção no SUS: contribuições para o debate”, no qual a aposta no 

conhecimento total das pessoas e do território como solução para 

reorganização dos sistemas de saúde e aumento da sua eficácia é expressa 

em diferentes partes, como, por exemplo: 

 

A população de responsabilidade das redes de atenção à 

saúde é aquela que vive em territórios sanitários singulares, 

organiza-se socialmente em famílias e é categorizada e 

registrada em subpopulações por riscos sócio-sanitários. O 

conhecimento da população de uma rede de atenção à saúde 

envolve um processo complexo, estruturado em vários 

momentos, sob a responsabilidade fundamental da atenção 

primária à saúde. (p.19, grifo atual). 

 



 

 

Como demostrado, o sistema de saúde brasileiro tem na delimitação do 

espaçoESPAÇO territorial uma das sua bases, mas como operacionaliza-lo tem sido 

um desafio, como veremos a seguir.  

 

 

Os limites na utilização do conceito de espaço na operacionalização da 

política de saúde 

 

Embora nos modelos tecnoassistenciais e documentos recentes do SUS 

que apresentamos anteriormente, o espaço ESPAÇO seja colocado em 

destaque em uma concepção ampliada, não restrita, em princípio, à sua 

dimensão geográfica, e político-administrativa, contemplando também as 

dimensões simbólicas e culturais do espaço humano, o que observamos é que 

este conceito mais amplo e “politizado” de espaço não se efetua nas práticas 

de gestão e atenção. Por que tal proposta não se realiza nas práticas concretas 

de organização do cuidado? 

Devemos aqui considerar dois limites epistemológicos que impedem que 

as práticas em saúde, sejam elas de gestão ou atenção, consigam operar um 

conceito amplo de espaço. 

Em relação à prática dos profissionais de saúde, o que vemos é a teoria 

da doença, surgida na era bacteriológica, ainda permanecer como o núcleo 

epistemológico na explicação dos adoecimentos humanos, o que faz com que 

os profissionais orientem sua prática por este paradigma e recortem do 

território somente os elementos que vão entrar na rede de explicação causal de 

um conjunto de sinais e/ou sintomas ou de uma doença. Ou seja, elementos do 



 

 

espaço como causa de doenças e não o espaço como contexto de vida dos 

sujeitos e também de seus processos de saúde e doença (Czeresnia e Ribeiro, 

2000). 

O conceito de risco, que começa a se desenvolver na década de 60 e 

que cada vez mais é usado na produção do conhecimento epidemiológico 

sobre os problemas de saúde, acrescentou mais obstáculos à realização da 

noção ampliada de espaço/território nas práticas de gestão e cuidado, qual seja 

a sua tradução/expressão tecnológica. 

Ayres (2002), fazendo uma reconstrução histórica e epistemológica da 

epidemiologia, oferece pistas sobre as razões do aumento da dificuldade de 

operar o conceito ampliado nas práticas atuais de saúde ao afirmar que:  

 

[...] a rarefação teórica, relacionado ao apoio estratégico das 

inferências epidemiológicas na positividade biomédica, tornou-

a refém da doença ou de eventos relacionados. Não há 

qualquer referência positiva que permita à epidemiologia 

validar conhecimento acerca de uma configuração sócio-

sanitáriafavorável ou desfavorável à qualidade de vida, para 

além da indicação das probabilidades de ocorrência de agravos 

(p.37). 

 

Czeresnia (2000), na mesma direção, aponta para os limites que 

surgiram na elaboração de práticas em saúde mais contextualizadas, a partir 

do saber epidemiológico contemporâneo,  

 

O conceito de risco não explicita articulações entre elementos 

materiais e imateriais que possam explicar o vínculo entre 

espaço (exposição) e corpo (evento de doença). O modelo de 

risco [...] produz uma desconexão radical dos elos entre os 

homens e suas circunstâncias (p.603).  

 



 

 

Em síntese, o que os dois autores problematizam é que, enquanto a 

prática de saúde continuar referida ao paradigma da teoria da doença e ao 

conceito de risco, as noções de espaço mais ampliadas enunciadas nos 

documentos oficiais do SUSnão passarão do plano do discurso para a práxis, o 

que significa a manutenção de práticas na saúde mais direcionadas a 

normatizar e funcionalizar o espaço.  

  



 

 

Metodologia 

 

O material empírico desta dissertação de mestrado, como já referido 

anteriormente, foi coletado na pesquisa intitulada as “As múltiplas lógicas de 

construção do cuidado: indo além da regulação governamental de acesso e 

utilização dos serviços de saúde6”, realizada de agosto de 2010 a agosto de 

2012. Tal situação vincula portanto esse estudo ao percurso metodológico da 

investigação acima referida, já denominada que denominaremos, a partir de 

agora de “pesquisa-mãe” (Cecilio, Carapinheiro e Andreazza, 2014)7.[ra5] 

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, realizado em duas fases. 

Na primeira etapa, de caráter exploratório, foram empregadas as seguintes 

técnicas para a coleta do material empírico: entrevistas temáticas em 

profundidade com atores institucionais (prefeito, secretários de saúde e 

conselheiros de saúde do segmento usuários) e entrevistas abertas com 

informantes-chave trabalhadores da rede municipal do SUS (médicos, 

enfermeiros e agentes comunitários de saúde. Na segunda fase utilizou-se a 

abordagem biográfica, para coletar as histórias de vida relacionadas a um ou 

mais episódios processos de adoecimento de pessoas grandes utilizadoras dos 

serviços de saúde.  

Ela foi realizada em dois municípios de grande porte da região do ABCD 

paulista. As cidades, apesar de histórias distintas de construção do SUS 

                                                           
6PPSUS – Fapesp/processo n° 2009/53098-2 

7Cecilio LCO, Carapinheiro G, Andreazza R (orgs). O percurso metodológico: produzindo o caminho ao 

caminhar. In: ____ Os mapas do cuidado: o agir leigo na saúde. São Paulo: Editora Hucitec, 2014. 

 



 

 

contam hoje com uma rede organizada de atenção básica, especializada e 

hospitalar, incluindo serviços de urgência e emergência, além de outras 

unidades de saúde de maior densidade tecnológica de referência regional. A 

despeito das diferenças socioeconômicas e demográficas das cidades, seus 

perfis epidemiológicos são similares. Abaixo descrevem-se algumas das 

principais características da cidades estudadas na época da investigação 

(2010-2012),denominados municípios A e B. 

 

Características gerais dos municípios  

Município A 

Este município é um dos sete municípios que compõem a região do 

ABCD. Possui 30,7 Km2 de extensão e população estimada (IBGE) de cerca de 

390 mil habitantes para 2009, o que significa uma das maiores densidades 

demográficas do Brasil. 

A região foi oficialmente declarada como distrito da cidade B em 1948 e 

emancipa-se por meio da realização de um plebiscito em 1958. Oficialmente 

Ttransforma-se em município em 1960. A região tem uma história longa de 

ocupação.  

No século XVIII, em busca de catequização de índios, os jesuítas 

instalaram-se no local onde hoje é o centro da cidade, construíram uma capela 

em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Mais tarde a região passa a 

ser rota de tropeiros. No século XX, em torno desta antiga rota, ocorre 

processo de urbanização e industrialização. Em 1925 é criada a Represa 

Billings na região. Até os anos 40, não tinha nenhuma importância econômica, 

ao contrário das localidades ao longo da ferrovia Santos-Jundiaí, que cresciam.  



 

 

Com o declínio das ferrovias e opção governamental por investimentos 

no sistema rodoviário é inaugurada a Via Anchieta (1947), que corta a cidade, 

representando momento de grande expansão industrial para as duas cidades 

estudadas. O municípioA cidade passa por um processo de intenso 

crescimento, recebendo grandes contingentes de pessoas, a maioria migrante 

de outras regiões brasileiras em busca de oportunidade de trabalho. O que 

trouxe consequências difíceis para o município nascente, entre elas a formação 

de uma grande quantidade de favelas e a ausência de infraestrutura básica 

para atender a demanda populacional crescente. A partir do final da década de 

80 a cidade elege governos progressistas, que realizam  diversos 

investimentos na reestruturação urbana, com grande participação popular. 

Incluindo o setor saúde,  com a instalação de uma rede de serviços que se 

amplia e se qualifica rapidamente. 

Contava, na época do estudo,  com a seguinte  Rede de Atenção à 

Saúde8: 

 19 Unidades Básicas de Saúde com cobertura de Estratégia de 

Saúde da Família acima de 90% da população.  

 Um ambulatório de especialidades com 22 especialidades 

médicas e  05 odontológicas,  além de cirurgia ambulatorial. 

 Um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 

 Um Centro de Referência para Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST)  HIV e AIDS e Hepatites. 

 Um serviço de Vigilância em Saúde: Epidemiológica, Sanitária e  

um Centro de Controle de Zoonoses. 

 Um CAPS III, um CAPS Álcool e Drogas e um  CAPS Infantil  

                                                           
8Plano Municipal de Saúde do município A - e Diadema 2009-2011 



 

 

 Um rede urgência e emergência, que conta com o serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, dois  Pronto-Socorros  

(Central e Municipal ligado ao Hospital Municipal); três Pronto- 

Atendimentos.  

  Um Hospital Municipal, com 170 leitos para Clínica, Pediatria, 

Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia, Cirurgia e retaguarda para 

Psiquiatria.  

 Assistência Farmacêutica com REMUME (Relação Municipal de 

Medicamentos). 

 Um serviço de Transporte Ambulatorial. 

 Central de Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria. 

 

Há no território da cidade um Hospital Regional que é referência para 

região, sob gestão Estadual, gerenciado pela Organização Social (OS) 

Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Possui 262 

leitos SUS. 

 

Tabela 1: Alguns indicadores demográficos, sociais e de saúde 9 do município 

A 

indicador Número  e/ou coeficiente  

População 382.674 habitantes 

Densidade Demográfica 12.583 habitantes por Km2 

Taxa de analfabetismo acima de 15 anos em 

2000 

6,80% 

Despesa per capita em saúde R$ 584,70 

Coeficiente de mortalidade Infantil 12,36 por mil nascidos vivos 

Taxa de mortalidade materna 45,24 por 100.000 nascidos 

vivos 

                                                           
9Fundação SEADE, 2009 



 

 

Taxa de mortalidade da população entre 15 e 

34 anos 

162,52  por  100.000 

habitantes 

 

 

 

 

 

 

Município B 

O município B, situado na região metropolitana de São Paulo, compõe a 

região denominada ABCD Paulista. Seu território abrange 408 km2. O IBGE 

estimou a população total do município para 2008 em 801. 580 habitantes.  

Há uma tradição, oficializada no século XX, em relação à idade da 

cidade, contada a partir de 1553. Entretanto, o registro dela como talcidade, se 

deu, a partir de uma solicitação por abaixo assinado da população residente, 

em março de 1889.  

O forte da economia nestes períodos iniciais era o plantio de batatas e 

uvas, tanto que os habitantes eram chamados de “batateiros”, além da indústria 

de móveis e serrarias. A cidade abrangia toda região do ABCD paulista e já no 

século XX, na década de 30, após período de crescimento econômico dos seus 

diferentes distritos, há uma divisão de sua área. É em 1944 que a cidade passa 

a ser o município B, tal qual conhecemos hoje.  

Ocorre crescimento intenso com a industrialização da região nas 

décadas seguintes, aumentando em muito a população da cidade, que entre 

1950 e 2000 salta de 30.000 para 700.000 habitantes. Transformando-se em 

cidade metropolitana com os bônus e ônus desta condição.  

Contava com a seguinte  Rede de Atenção à Saúde (2010-2012) 



 

 

 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

  Sete centros  de especialidades médicas acoplados às UBS. 

 Um  Centro de Especialidades Odontológicas. 

 Um CAPS I, um CAPS II Álcool e Drogas (AD) e um CAPS II AD 

Infanto-Juvenil. 

 Um  Pronto Socorro de Psiquiatria. 

 Uma rede de urgência e emergência,  que conta com o SAMU, um 

Pronto Socorro Central – Hospital Municipal de Urgências (Trauma, 

Clínica e Pediatria) e  nove UPAs. 

 Hospital Municipal Universitário - HMU (materno-infantil) 

 Hospital de Ensino  – HE (Oncológico e cirúrgico). 

 Assistência Farmacêutica com REMUME. 

  Uma  Farmácia Popular 

  Uma Rede de Vigilância em Saúde: Sanitária, epidemiológica, 

Zoonoses, Saúde Ambiental e Saúde do  

 Um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Trabalhador. 

 Um Centro de Referência em DST – HIV e Aids e Hepatites. 

 Um  Laboratório de Saúde Pública 

 

Tabela 2: Alguns indicadores demográficos, sociais e de  saúde 10 do município 

BA  

Indicador Número  e/ou coeficiente  

População 757.752 habitantes  

Densidade Demográfica 1.881,55 habitantes por Km2 

Taxa de analfabetismo acima de 15 anos 

em 2000 

4,98% 

Despesa per capita em saúde R$ 465,00 

Coeficiente de mortalidade Infantil  12,68por mil nascidos vivos 

Taxa de mortalidade materna 44,97 por 100.000 nascidos 

vivos) 

                                                           
10Fundação SEADE, 2009 



 

 

Taxa de mortalidade da pop entre 15 e 34 

anos 

 102,91 por  100.000 

habitantes 

 

 

A análise do material empírico 

Visando estudar as questões relativas ao espaço e à mobilidade como 

dimensões importante do cuidado, como já enunciado no item da Introdução, 

utilizou-se exclusivamente o material empírico da segunda fase da pesquisa-

mãe, ou seja, as entrevistas dos usuários, quando foram coletadass suas 

histórias de vida. A distância ou a proximidade com o serviços de saúde 

necessários para a realização do cuidado,  a sua  localização – lá embaixo, 

aqui em cima - , as dificuldades de acesso e as formas utilizadas pelos 

usuários para chegar lá, além das mudanças dos limites geográficos das UBS, 

entre outras pistas sobre a relação espaço-cuidado, surgiram de maneira 

contundente já no início da realização da segunda fase de campo da pesquisa. 

Pois, não era raro que tais relatos acontecessem ainda na primeira 

aproximação ao material empírico, realizado a partir do depoimento oral do 

entrevistador/pesquisador sobre a da história de vida coletada aos membros do 

grupo, durante os seminários de pesquisa, que ocorreram sistematicamente 

durante toda a execução desta investigação. O que, em alguma medida, nos 

instigou e nos aproximou do objeto desta dissertação. 

Para esta segunda etapa da pesquisa foram entrevistados, visando a 

coleta da história de vida, relacionada aos episódios de adoecimento 

vivenciados por 18 usuários, indicados por agentes comunitários de saúde dos 



 

 

municípios estudados (Bertaux, 2010)11. O único critério empregado para a 

indicação era serem pessoas que utilizavam com elevada frequência os 

serviços de saúde. Na Tabela 3 estão descritas as principais características 

dos usuários  entrevistados. 

 

Tabela 3:  Principais características das pessoas estudadas 

Entrevistad
o 

Sex
o 

Idade 
(anos) 

Situação familiar Situação de 
trabalho 

Principais problemas 
de saúde 

Érica   F 44 Casada, três filhos, 
moram todos 
juntos. 

Aposentada, foi ACS Depressão pós-parto e 
síndrome do pânico  

Tulipa  F 47 Casada, um filho e 
uma neta. O filho é 
enfermeiro. 

Do lar, foi 
proprietária de um 
restaurante. 

DM*, cardiopatia e 
hemorragia 
ginecológica. - 
anemia. 

 Lírio e 
Acácia  

M e 
F 

64   Casado, três filhas, 
uma já falecida 

Aposentado, foi 
operário da indústria 
automobilística. 

HAS**, DM e 
Cardiopatia 

Miosótis    F. 35 Casada, três filhos. 
Moram todos 
juntos. 

Do lar, trabalhou 
com transporte 

Hipoglicemia e dor de 
cabeça. 

 Hortência    F 72 Separada, três 
filhos, mora com o 
marido e duas 
filhas, o genro e 
uma neta. Uma 
das filhas é ACS 
de uma UBS. 

Aposentada, 
trabalhou com 
serviços domésticos  

Artrose, asma, hérnia, 
HAS, DM e 
dificuldades auditivas 

 Orquídea F 39 Casada, sete 
filhos. Moram 
todos juntos. 

Do lar, vendia bala 
no sinal. 

Filho especial: 
sequelas neurológicas 
e motoras por 
meningite.  

 Manacá  M 57 Casado, quatro 
filhos, dois netos. 
Moram com eles 
um filha e o genro.  

Aposentado, foi 
operário da indústria 
automobilística.  

Acidente de trabalho, 
hérnia de disco, 
alcoolismo, HAS 

 Jasmim  M  Casado, uma filha. 
Mora com a 
esposa 

Aposentado, foi 
operário da indústria 
automobilística. 

Acidente de trabalho- 
lesão na coluna e 
grave lesão na  mão. 

Rosa  F  48 Mora com o 
segundo marido e 
o filho do primeiro 
casamento. 

Autônoma vende 
produtos de limpeza. 
Foi operária de um 
indústria alimentícia.  

Câncer de mama. 

 Margarida   F 52 Casada, quatro 
filhos, oito netos. 
Mora com o marido 
e o filho caçula.  

Diarista, está sem 
trabalhar há três  
anos. 

Artrite reumatóide, 
HAS e DM 

 Magnólia  F 57 Casada, dois filhos 
que vivem com ela, 
além também  de 

Do lar. Obesidade mórbida 
com dificuldade de 
locomoção  

                                                           
11BertauxD. Narrativas de vida, a pesquisa e seus métodos. São Paulo: Paulus Natal e 

EDUFRN,  2010. 



 

 

uma neta e a mãe  

Flor de 
Bambu  

M 73 Casado, seis 
filhos. Mora com a 
esposa. 

Aposentado, foi 
Metalúrgico  

HAS, DPOC*** e 
cardíaco  

 Cravo   M 54 Casado, dois 
filhos, vive com a 
esposa e um filho 

Aposentado. Foi 
metalúrgico. 

HAS, ICC**** e 
catarata 

 Amarílis  F 70  Viúva, uma filha e 
três netos. Mora 
sozinha, em casa 
contigua da irmã. 

Aposentada, foi 
faxineira e artesã 
(comercializava em 
casa). 

HAS, DM e  
 Cardiopata  

 Violeta   F 70 Solteira, dois 
filhos. Mora com o 
filho, a filha, o 
genro e dois netos 

Aposentada, 
serviços gerais de 
limpeza, em serviços 
do SUS local.  

Atualmente, câncer de 
mama 

Camélia  F 52 Viúva, um filho. 
Mora com a mãe e 
com o filho  

Aposentada, foi 
costureira e babá. 

HAS, problemas 
renais e  
transplante de Rim 

Jacinto  M 60  Casado, vive com 
a esposa e uma 
neta que criam. 

Aposentado por 
invalidez,  foi vigia 
de uma metalúrgica.  

Paraplégico há 17 
anos (foi baleado no 
trabalho como vigia)  

Dália  F 57 Vive com o marido, 
metalúrgico 
aposentado  

Do lar, mas faz 
costuras para fora. 

Artrose, câncer de 
ovário, nódulo benigno 
de tireoide e HAS 

* DM – Diabetes Mellitus  
** HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica  
*** DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica  
**** ICC –Insuficiência  Cardíaca Congestiva  

 

As entrevistas12 para a coleta das histórias de vida foram realizadas nas 

casas das pessoas, um cuidado metodológico de encontrá-las em seus 

territórios existenciais e afetivos, por 11 diferentes entrevistadores, que 

coletaram as histórias de vida de um a três usuários, conforme descrito na 

tabela 4. Tal apontamento é importante, pois para esta dissertação foram 

analisadas as entrevistas para coleta das histórias de vida na sua íntegra, tal 

qual a sua transcrição, recortando-se do material empírico, lido repetidamente 

e de forma exaustiva, o próprio diálogo entre o entrevistado e o entrevistador, 

sempre que houvesse alguma alusão as questões relacionadas aos objetivos 

deste estudo. Posteriormente foram submetidas a análise temática. 

 

                                                           
12Todas as entrevistas da pesquisa, foram gravadas em meio digital, com a anuência do 

entrevistado, que assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

aprovação do Comitê em Ética em Pesquisa da Unifesp (CEP 1669/10), e posteriormente 

transcritas 



 

 

Tabela 4: Características dos entrevistadores/pesquisadores 

Entrevistad
or 

Formação  Cargo  ou 
função 
exercido 

Número de 
entrevistas 
realizadas  

1 Nutricionista – saúde 
pública 

Professora  02 

2 Médica – pediatra e 
saúde pública. 

Médica clínica  02 

3 Médica – pediatra e 
saúde pública 

Professora e 
ex-gestora  

01 

4 Médica – pediatra e 
saúde pública. 

Professora, 
médica clínica 

02 

5 Nutricionista – saúde 
pública 

Gestora 01 

6 Médica –clínica e 
saúde pública. 

Professora, 
médica clínica  

02 

7 Médico – saúde 
pública  

Professor e 
ex-gestor 

01 

8 Nutricionista – saúde 
pública 

Professora  03 

9 Médica – saúde 
pública  

Professora e 
ex- gestora 

02 

10 Médica – saúde 
pública 

Professora e 
médica clínica 

01 

11 Gestão em politicas 
Públicas  

Técnica em 
RX em 
hospital  

01 

 

Havia várias dúvidas no grupo de pesquisa sobre o modo de conduzir a 

coleta das histórias de vida, ou seja, esta entrevista “(....) deveria ser mais 

aberta ou mais fechada [utilizando as categorias empíricas da primeira fase]? 

Mais livre, mais diretiva investigativa?”. Sem buscar responder tais questões foi 

possível perceber que : 

Na prática, todas estas abordagens foram realizadas de modo 

combinado, pois não havia como padronizar onze pesquisadores (....). 

Primeiro, porque havia entrevistadores claramente mais “investigativos”, 

que tentavam dar maior direcionalidade à entrevista; e havia aqueles 

que praticamente só assumiam uma posição de escuta, isso é, 

deixavam a entrevista “correr mais solta”. Os contextos das entrevistas, 

e principalmente as características dos entrevistados, também fizeram 

os pesquisadores-entrevistadores variarem de uma posição a outra. No 



 

 

entanto, lendo a íntegra das entrevistas transcritas, era possível 

perceber que, mesmo quando o entrevistador era mais direcionador, “o 

que estava está do outro lado” é que acabava tendo muita força para 

conduzir a entrevista, ou seja, a pessoa entrevistada. Por mais que se 

tente dar direção à entrevista, quem está com a palavra é o 

protagonista daquela história, e acaba dizendo mais do que se 

perguntou. (Cecilio, Carapinheiro e Andreazza, 2014, p. 33).  

 

Particularmente, para os objetivos desta dissertação, as diferentes 

formas de conduzir as entrevistas se revelaram importantes para destacar, ou 

melhor, para obter uma melhor descrição das diferentes estratégias e reflexões 

dos usuários sobre suas facilidades e dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde relacionadas à mobilidade.  

Para encerrar este capítulo da metodologia, que teve como intuito 

apresentar aos leitores os principais aspectos metodológicos da investigação 

que deu origem a esta dissertação, e as fontes utilizadas para os recortes do 

material empírico, apresentamos na sequencia duas breves reflexões de 

caráter epistemológico-metodológico,que podem contribuir para um 

entendimento das categorias empíricas encontradas e que serão apresentadas 

no próximo acpítuloitem dos nos  resultados e discussão. 

Uma primeira reflexão diz respeito ao conhecimento produzido a partir 

das histórias de vida, ou da abordagem biográfica, como preferem alguns 



 

 

autores (Houle 200813, Artfuch14 2010, e Bertaux, 2010). Para Cecilio et al 

(2014)15,  

 

O desafio ao utilizar esta abordagem é o de produzir um 

conhecimento científico centrado na experiência humana e na 

memória que ela vai sedimentando. A tarefa é então a de 

construir, progressivamente, um corpo de hipóteses que 

sustentem a produção de um modelo, rico em descrições, de 

explicações e de interpretação de fenômenos da experiência 

humana, que permitam algum grau de generalização e, mesmo 

de reprodutibilidade (pág. 1503). 

 

Segundo Houle (2008, p.320) as falas apreendidas nas histórias de vida 

valem, elas têm um imenso peso de cognição, pois “[...] o sujeito fala, e não diz 

mais bobagens que o [pesquisador] viria corrigir na diferenciação entre um 

[conhecimento] espontâneo e um [conhecimento] culto.” Ou como nos diz 

Arfuch (2010) a  

 

Valorização do existencial se dá também, nas vozes 

marginais, despossuídas, perseguidas, (....), naqueles que 

não são escutados (....) do banal, da simplicidade, 

frequentemente trágica da experiência cotidiana: eis 

                                                           
13Houle, GA sociologia como ciência da vida: a abordagem biográfica. In: Poupart J. et al 

(Orgs). A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

14Arfuch L. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Rio de Janeiro: 

UERJ, 2010. 

15Cecilio LCO et al.  O agir leigo e o cuidado em saúde: a produção de mapas de cuidado.  
Cadernos de Saúde Pública. 2014; 30 (7):1502-14.  
 



 

 

aqui o imaginário militante do uso da voz (dos outros) 

como dado, como prova e como testemunho de 

verdade científica e midiática” (p. 250, grifos atuais).  

 

Por fim, emprestamos o seguinte trecho do capítulo sobre o percurso 

metodológico, do livro “Os Mapas do Cuidado: o agir leigo na saúde”,  como 

uma síntese do que percebemos ao analisar o material empírico para esta 

dissertação, visando  estudar o espaço e sua relação com o cuidado, e 

descobrir a ação dos usuários buscando solucionar os seus distintos e 

diferentes problemas de mobilidade e transporte:  

 

Durante a coleta das histórias de vida e, principalmente, no 

momento da análise do material empírico, não foi a interioridade 

do entrevistado,  (....), que chamava a atenção dos 

pesquisadores, mas sim a criação de novas possibilidades de 

vida,  (....) de invenção de modos de existência que os 

entrevistados revelavam. Elas aconteciam a partir dos processos 

de adoecimento e do conhecimento, gerado a partir dele próprio.  

(....) As saídas dos usuários, as invenções eram então 

construídas ao lado, ao meio, ora em consonância, ora em 

subversão, ora em paralelo aos “sistemas de saúde”, tanto 

público, como privado. (Cecilio, Carapinheiro e Andreazza 2014 p. 

44) . 

 

A segunda reflexão de caráter epistemológico-metodológico aponta para 

uma das principais características dos estudos qualitativos, ou seja, o papel do 

pesquisador nos momentos de interpretação e de análise do material empírico. 

Pois, é a postura do investigador frente ao seu objeto, ao interrogá-lo 

incessantemente, e da sua capacidade criativa e analítica, a última palavra na 

hora da análise e da interpretação dos achados, enfim da construção de um 



 

 

modelo explicativo e das possíveis conclusões da pesquisa (Denman  e Haro, 

2002)16 . 

No caso da pesquisa-mãe o grupo de pesquisadores foi o responsável 

também pela análise do material empírico. A sua composição era bastante 

heterogênea,com vários estatutos de pesquisadores, mas na sua grande 

maioria, oriundos do campo de práticas do SUS, seja como gestores ou ex-

gestores e profissionais de saúde, boa parte médicos. Ou seja, o duplo/tríplice 

estatuto dos pesquisadores  era uma forte característica do grupo, o que nos 

levou a realizar algumas considerações sobre como tal configuração poderia, 

ou não, influenciar o conhecimento que ali se produziu, a partir do conceito de 

implicação proposto por  Lorau17, 1975, (Cecilio, 2014).18Para Lorau (1975)ele  

“estar implicado (realizar ou aceitar a análise de minhas próprias implicações) 

é, ao fim de tudo admitir que eu sou objetivado por aquilo que pretendo 

objetivar (....)”.  

Se na primeira fase da pesquisa, de caráter exploratório, no qual 

ouvimos atores sempre presentes nos estudos da área da Saúde Coletiva, 

particularmente, os que se ocupam da gestão da saúde e dos profissionais de 

                                                           
16Denman CA, Haro JA. Tayectoria, y desvariíos de los métodos qualitativos en La 

investigaciónsocila. In: MERCADO, F.; GASTALDO, D.; CALDERON, C. (compiladores). 

Paradigmas y diseños de La investigacióncualitativaensalud. Jalisco ME: Universidade de 

Guadalajara Coordinácion Editorial, 2002 

17Lourau R. A Análise Institucional. Petrópolis: Vozes; 1975.    

 

18Cecilio, LCO. A questão do ´duplo-tríplice estatuto nos estudos sobre gestão e 

organizações de saúde no Sistema Único de Saúde no Brasil. Fórum Sociológico. 2014; 24 

(série II): 113-124 



 

 

saúde, encontramos um discurso que nos parecia mais familiar, pois falavam 

num código linguístico facilmente apreensível por nós, na segunda fase, com 

as história de vida dos usuário, nos deparamos com alguns estranhamentos e 

questionamentos. Pois, como nos dizem Cecilio, Carapinheiro e Andreazza 

(2014)  as histórias de vida 

(....) tiveram o poder de conduzir nosso olhar e nossa escuta para 

surpreendentes dimensões, para modos de uso e composição 

dos vários serviços de saúde, que normalmente ficam fora do 

nosso olhar. E mais do que isso, obrigou-nos a entrar em um 

processo, ainda que tímido e exploratório, de autoanálise, ao 

perceber e vivenciar as tensões que atravessavam e constituíam 

o grupo composto por pesquisadores de duplo e tríplice estatuto 

(pág 48).  

Como membro do grupo de pesquisa apresento também estas 

características, ou seja, sou um pesquisador, médico e, naquele momento,  

ocupando um cargo ligado à gestão da Atenção Básica à Saúde no município B 

– um triplo estatuto. Além disto, a minha própria história de vida, acabou por 

me aproximar ainda mais das pessoas de quem analisava as histórias de vida 

relacionada à a a episódios complexos de doença. Pois, durante 2013 e 2014, 

em pleno processo de realização deste mestrado, vivenciei um grave processo 

de adoecimento, conforme relato na minha narrativa sobre minhas “andanças”, 

no anexo 1. Desta forma, agrego também, ao meu duplo estatuto 

pesquisasdor/profissional de saúde, o de usuário da máquina da saúde. do 

sistema de saúde que estou estudando.  



 

 

Portanto, é possível afirmar que a análise de implicação, mesmo que 

tímida e inicial, nos propiciou concluir tal qual dizem, Cecilio, Carapinheiro e 

Andreazza 2014 que  

[...] sem um pouco de disposição para a escuta, para o 

estranhamento, teria sido impossível valorizar o que os usuários 

traziam de novidade, e, o que é central, correríamos o risco de 

ficarmos prisioneiros de pressupostos que, afinal, apenas fariam 

confirmar tudo o que nós já pensávamos sobre como deveria 

funcionar o “sistema de saúde [...] (p. 49).  

Os resultados e discussão apresentados a seguir em alguma medida 

confirmam tal constatação, pois trazem para o cenário da discussão das 

políticas de saúde, para gestão das redes de serviço de saúde, a questão do 

espaço ESPAÇO como uma dimensão e/ou elemento do próprio cuidado à 

saúde, nem sempre olhada pelos gestores ou mesmo pelosos profissionais de 

saúde.  

  



 

 

Resultados e Discussão 

 

Das entrevistas realizadas com os 18 usuários emergiram indicações 

surpreendentes de como a dimensão espaço é fundamental na composição do 

cuidado que as pessoas precisam. Talvez pudesse ser dito que a mobilidade é 

necessidade de saúde que nem sempre é considerada pelas equipes, mas que 

assume centralidade na vida das pessoas que adoecem e precisam de 

cuidados.  

Como já mencionado, rRecuperei, cuidadosamente, do material empírico 

da pesquisa “As múltiplas lógicas de construção do cuidado: indo além da 

regulação governamental de acesso e utilização dos serviços de saúde” 

(Cecilio et al, 2014)” um conjunto de reflexões dos usuários sobre suas 

batalhas cotidianas, mais ou menos apoiadas pelas políticas de saúde, para 

garantirem seu deslocamento até os serviços de saúde.  

 

O material selecionado foi organizado em três categorias empíricas:  

 

a) O endereço: “chave” para abrir os serviços e redes de atenção?; 

 

b) As táticas: os usuário e as regras de espacialização; 

 

c) Mobilidade e cuidado. 

 



 

 

Vejamos, então, como os usuários vivem o espaço ESPAÇO  nas suas 

experiências de doença, dimensão que nem sempre tem sido considerada nas 

políticas de saúde.  

 

 

O endereço: “chave” para abrir os serviços e redes de atenção? 

 

No sistema de saúde público brasileiro, por motivos que já 

apresentamos e discutimos anteriormente nesta dissertação, o espaço 

ESPAÇO foi e continua sendo uma dimensão fundamental no paradigma que 

orienta a formulação e a proposição de políticas e programas que visem à 

melhoria da gestão e da atenção à saúde.  

No entanto, nosso objetivo aqui não será a compreensão global deste 

paradigma, mas sim apreender uma das expressões deste, que são as regras 

de acesso a ações e serviços de saúde baseadas, quase que exclusivamente, 

na localização geográfica da residência do usuário, ou seja, no seu endereço.  

Quais os efeitos de tal regramento do espaço na produção do cuidado? 

Qual a posição dos usuários frente a estas regras[l6]? 

 

Eles repartiram um pouco para lá, um pouco para cá. Aí me 

passaram para cá. 

(Amarílis – Município A) 

 

[...] como por aqui é muita gente, é por rua.  

É pela região? 

Pela região, acho que 5 ou 6 ruas é ela [a médica de família]. 

(Miosótis – Município B) 

 



 

 

Para manter o espaço tal qual como planejado pela estratégia 

racionalizadora da regulação governamental, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pela política, é elaborado um conjunto de procedimentos de 

controle do local de moradia do usuário, a partir do seu endereço. 

 

[...] como eu tava lá e eu morava aqui, eu precisei transferir 

para cá. 

(Hortência – Município B) 

 

Mas afinal, o que é um “endereço”? , uma definição do filósofo Michel 

Serres (2003) nos permite nos aproximar da sua construção histórica.  

 

O que é um endereço? Uma coisa e um nome ambos dotados 

de raízes precisas. Notificação exata desse habitat, o endereço 

fornecia a direção correta e fixa sobre o destino de uma 

mensagem enviada a uma residência. Este termo também se 

origina do rei que, do seu reinado, definia as fronteiras locais 

de seu poder e direito, que, costuma-se dizer, não se transfere 

a não ser depois que se ultrapassam os vales e as montanhas 

(p.197).  

 

O relato de Amarílis, moradora da cidade A em um bairro que faz divisa 

com o município B permite reconhecer como os usuários compreendem este 

procedimento e como o vivenciam como limites, ou não.  

Ela nos contou que nos problemas de saúde agudos, por exemplo, 

dores, usava o pronto atendimento da cidade B, pois esse serviço era mais 

próximo da sua residência do que os serviços de urgência e emergência do 

município A. 

Embora nós saibamos que este tipo de serviço não esteja orientado pela 

noção de “área de cobertura” e, portanto, não utilize o critério do endereço do 



 

 

usuário para autorizar o atendimento, é interessante que Amarílis tenha 

considerado dizer que, neste serviço, pediam apenas a identidade e “eles não 

viam o lugar”. 

Camélia, como Amarílis, mora no município A, e ao contar junto com seu 

filhoa maneira como conseguem obter pelo SUS os inúmeros medicamentos de 

uso contínuo que compõem o tratamento da hipertensão arterial e os 

medicamentos que passou a tomar após o transplante renal, nos revelam mais 

sobre o uso de serviços de saúde na cidade vizinha.  

 

Camélia: Às vezes, a gente tenta fazer, por exemplo, como 

aqui é um bairro de divisa, a gente tenta um Qualis, que é de 

São Paulo. 

Filho: Então, como o bairro é de divisa, todo mundo, o de lá 

usa o daqui e o daqui usa o de lá.  

Entrevistador: Essa é uma Unidade Básica? 

Filho: Só que é de São Paulo. É um PSF lá. Saúde da Família.  

Entrevistador: De onde? Como é que ele chama? 

Filho: É aqui da Divisa, Mata Virgem. 

(Camélia – município A) 

 

O que os dois relatos revelam é que existem situações nas quais a rede 

de atenção à saúde ao qual o usuário tem acesso em função do seu endereço, 

não é a melhor da sua perspectiva.  

Para Amarílis, que morava no município A, o uso do pronto-atendimento 

no município B garantia um serviço mais próximo de chegar, enquanto para 

Camélia que morava no município A, o uso de uma UBS localizada em São 

Paulo representava, por complementação, compor o conjunto de 

medicamentos do seu tratamento de maneira gratuita e assim conseguindo 

reduzir a porcentagem da renda familiar comprometida com a compra de 

insumos para o seu cuidado. 



 

 

Michel Serres (2003), em outro trecho do texto sobre endereço afirma 

que a disseminação dos telefones celulares e computadores portáteis liberam 

o endereço do lugar.  

 

Conversamos com o auxílio de códigos: a geometria ou a 

topografia de superfície cedem lugar à aritmética e à 

criptografia dos números. Ausentes do local, estamos 

presentes no espaço global. Transeuntes, errantes ou 

ultrapassados? (p.198). 

 

Tomando esta afirmação como válida, não estaríamos frente a um 

descompasso na rigidez da espacialização ainda presente na política de saúde, 

em particular o modo como faz a distribuição de serviços que um usuário pode 

acessar de acordo com o local de moradia?  

Se por um lado, os modos de vida urbana contemporâneos parecem 

cada vez mais associados a fluxos, por outro lado, o SUS parece associado 

mais a fixos, quando ainda concebe o endereço “preso” à residência dos 

usuários como um dos elementos centrais no planejamento e gerência dos 

serviços e ações de saúde que podem ser acionados na produção do cuidado. 

 

Ao recordar a implantação de uma nova unidade básica de saúde (UBS) 

no seu bairro e a necessidade de redesenho das áreas de abrangência da 

antiga UBS e como isto significou a mudança da sua UBS de referência, 

Amarílis disse:  

 

[...] aí eles repartiram um pouco para lá, um pouco para cá. Aí 

me passaram para cá”. “É, era nas Nações, fazia todo 

tratamento lá. Aí depois começou aqui, era obrigatório mudar. 

Cada um, uma divisão. 



 

 

(Amarílis – município A) 

 

A construção de uma nova UBS, representou para Lírio e sua esposa 

Rosa, também, a mudança da UBS onde eram acompanhados. Embora, na 

avaliação deles a mudança fosse vista como positiva, pois “ir lá é [era] muito 

difícil”, mesmo assim, o relato de Lírio expressa o teor impositivo contido na 

orientação da secretaria municipal de saúde, “como fizeram aqui, mandaram a 

gente só pra cá”. 

As duas falas nos mostram que a percepção dos usuários em relação às 

regras estabelecidas pelo sistema público de saúde é de autoritarismo, 

indicando talvez o quanto que, no diagrama que representa as relações de 

força, as relações de poder, que se ”encarnam” nos serviços de saúde, os 

gestores e trabalhadores aparecem como atores com mais poder do que os 

usuários, ao tentarem impor uma lógica de utilização que obedece mais a 

razões de racionalização do uso dos serviços, do que os interesses, 

possibilidades, e necessidades desses últimos. 

Um dos pressupostos que sustentam essa lógica que utiliza o endereço 

da residência do usuário como uma das principais variáveis para determinar o 

acesso aos serviços que compõem a rede de atenção à saúde, é que o melhor 

conjunto de serviços para uma pessoa seriam sempre aqueles localizados o 

mais próximo possível do local de moradia desta pessoa. 

 

De fato, para alguns dos nossos entrevistados, está lógica de determinar 

os serviços que ele pode usar ou não,pode produzir efeitos positivos no 

cuidado. 



 

 

 

Camélia tem 52 anos, é moradora do município A, e na época da 

entrevista estava se recuperando de um transplante renal realizado quatro 

meses antes. Diz-nos, “depois da morte do meu marido, eu comecei com 

pressão alta. Em 96 que ele faleceu, comecei com a pressão alta, e aí foi até 

2003, quando eu descobri que eu precisava fazer hemodiálise”. 

Como tinha convênio, durante dois anos, às sessões de Hemodiálise 

foram realizadas no Hospital Escola Municipal 1 no município B. Para os 

deslocamentos do município A até o Hospital Ensino Municipal 1, “ela vinha 

sozinha de trólebus, pegava 2 conduções”. 

Mais à frente, vou discutir com maior profundidade a questão dos 

deslocamentos entre os serviços que compõem a rede de atenção e suas 

interfaces com o transporte público e com o transporte sanitário.  

Em  2005, o plano de saúde de Camélia deixou de pagar as sessões de 

hemodiálise, e o hospital comunicou que ela não poderia mais continuar o 

tratamento lá. 

Sobre este problema relembram, 

 

Camélia: Foi deixando lá sem pagar e ele falava que não podia 

fazer hemodiálise mais pra mim se o convênio não pagasse, eu 

não podia voltar na outra semana. 

Filho:E vaga no SUS também, pra São Bernardo não 

poderia, porque ela era do município de Município A. 

Filho: Foi quando eu corri atrás e a gente conseguiu uma vaga 

no município A. 

(Camélia – município A) 

 

Este trecho da entrevista revela o que já discuti acima, o modelo de 

acesso baseado no endereço de residência. No caso de Camélia, inicialmente 



 

 

foi um obstáculo para continuidade do tratamento no mesmo serviço, que não 

seria custeado pelo convênio, mas poderia continuar custeado pelo SUS, caso 

ela fosse moradora do município B, onde estava localizado o hospital. 

Todavia, a mudança do local de tratamento, não foi avaliada como 

negativa. “E aí, de certa forma, foi até bom essa época, porque ela não tinha o 

transporte da prefeitura”. 

E depois se mostrou importante na continuidade do tratamento, 

 

E aí, eu consegui a vaga no SUS, aqui em Município A, né? 

Porque lá eu estava fazendo e sempre eu passava mal porque 

eu tinha que vir de ônibus. Às vezes, eu tinha que descer 

durante o trajeto, tinha que descer ligar pra ele, pra ele me 

encontrar porque eu não estava em condições de andar 

sozinha, de vim sozinha. E aqui fica mais perto, 15 minutos de 

ônibus. 

E aí eu podia ir de ônibus sozinha porque era pertinho. É aqui 

na Avenida  (....) Alda mesmo. 

(Camélia – município A) 

 

Assim como para Camélia, a proximidade do serviço de saúde em 

relação ao local residência teve efeitos potentes no cuidado a Manacá. 

 

Manacá tem 56 anos. Em 1975, veio com sua esposa do interior de São 

Paulo para morar no município B. Logo arrumou emprego na Volkswagen, 

empresa na qual se aposentou no ano 2000 após 25 anos de trabalho. 

Recorda, que  

 

[...] depois que eu aposentei da Volkswagen começou aquela 

depressão, aquele negócio lá, e comecei a beber”. Em 2008, 

“Aí eu fui aí no Posto, aí: “Vamos fazer o tratamento? Você 

quer?” Eu falei: “Quero.” Aí fiz tratamento pelo Posto”. 



 

 

(Manacá – município B) 

 

Ele nos conta o quanto a proximidade da UBS foi importante no projeto 

terapêutico singular (PTS) elaborado pela equipe de saúde da família da UBS 

para o tratamento do alcoolismo. 

 

Deu certo, eles fizeram a programação, tipo uma internação 

dentro de casa.  

Entendi. 

Eu fiquei aos cuidados dele, diretamente com o Dr. H. 

Que é bem pertinho, né? 

Que é bem pertinho, ele ficou em tratamento com todos os 

tratamentos, porque eram medicamentos muito forte. Eu 

pegava tudo aqui. 

Tudo no Posto e no CAP? 

CAPS, né? 

Então, eu ia buscar todos. 

No CAPS daqui mesmo em município BSão Bernardo.  

Foi muito bom mesmo o tratamento, assim, excelente. 

Deu resultado? 

Deu. 

 

Tanto Camélia como Manacá ressaltam o quanto a proximidade do 

serviço de saúde da residência foi elemento importante no cuidado aos seus 

problemas de saúde.  

Entretanto, em outras situações, está lógica ao invés de melhorar a 

produção do cuidado, se mostrará o principal elemento de descontinuidade e 

piora do cuidado. 

Jasmim mora no município B, é casado e tem uma filha. Em 2000, 

quando estava empregado em uma empresa de telefonia, sofreu um acidente 

de trabalho, “[...] levantei uma caixa pesada de aproximados 150 quilos, aí 

estourou a coluna, estourou duas vértebras da coluna”.  



 

 

Em consequência do acidente tem uma sequela na mão esquerda, “a 

mão não abre”, e uma dor crônica na coluna, “a coluna dói direto, dói 24 horas 

por dia”.Não voltou mais a trabalhar, aposentou-se por invalidez em 2003 e 

dois anos depois, a empresa interrompeu o pagamento do seu plano de saúde. 

Desde 2005 até a entrevista, usava o SUS para o acompanhamento do 

seu problema de saúde. As consultas médicas na UBS e com o ortopedista em 

um ambulatório de especialidades são os serviços que mais utilizava. 

Ao narrar como tinha sido a procura por cuidados a seu problema de 

saúde, ele nos contou a seguinte situação:  

 

Quando eu fazia tratamento lá no Serviço de Especialidade 2, 

lá era melhor. 

Melhor como? 

Tipo assim, se precisava de fazer um exame de sangue, já 

marcava em 1 dia e em 2 dias já fazia. Se chegava lá e eu 

passava lá a cada 2 meses, cada 3 meses, eles pegavam, 

chegava lá e já fazia uma chapa da coluna e trazia de volta pra 

ver como é que tá, se melhorou, se a sequela aumentou, ou 

diminuiu. E o outro médico era super-legal, mas ele falou: 

“Quem mora na região do [bairro a]Alvarenga, vai ter que 

ser tratado no Serviço de Especialidade 1.” Então, aí foi 

quando bagunçou tudo e começou a ficar pior. Lá o Centro 

de Saúde era muito melhor, muito bom lá, mas aqui! 

(Jasmim – município B) 

 

Este trecho revela as contradições e paradoxos que surgem entre uma 

diretriz elaborada a partir da noção geográfica de região de saúde com o 

objetivo de organizar e desfragmentar as redes de atenção à saúde, e, 

consequentemente melhorar a produção do cuidado a população, mas que na 

sua operacionalização na realidade produz como efeito a piora do cotidiano de 

cuidado de Jasmim.  



 

 

Paradoxo, que ele expressa dramaticamente quando diz: “Então, aí foi 

quando bagunçou tudo e começou a ficar pior”. 

 

 

As táticas: os usuário e as regras de espacialização 

 

[...] produtores desconhecidos, poetas dos seus negócios, 

inventores de trilhas nas selvas da racionalidade funcionalista 

os consumidores produzem [...] (Certeau, 2011, p.91). 

 

Certeau (2011) chama de tática, 

 

[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um 

próprio, em contraposição ao lugar da estratégia, como 

apontado antes. Então nenhuma delimitação de fora lhe 

fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar 

senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é 

imposto, tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não 

tem meios para se manter em si mesma, à distância, numa 

posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática 

é movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como 

dizia Von Bullow, e no espaço por ele controlado (p.94[l7]). 

 

O conceito de tática auxilia justamente na compreensão das práticas 

cotidianas que os indivíduos desenvolvem para lidar com os constrangimentos 

e limites dos sistemas instituídos.  

É neste plano de atrito entre as regras e as normas dos sistemas 

instituídos e a vida dos indivíduos que Certeau interroga em suas formulações 

teóricas.  

Ele afirma: “o que ocorre abaixo da tecnologia e lhe perturba o jogo nos 

interessa aqui” (p. 278). 



 

 

Ele demonstra, com muita sagacidade, que diferente do propagado, as 

pessoas não são vítimas passivas dos sistemas, ao contrário nestes atuam 

ativamente produzindo várias maneiras de usá-los. Considera que o estudo dos 

usos e consumos podem muitas vezes revelar aspectos desconhecidos quando 

fazemos apenas análises que privilegiam a perspectiva da produção. 

Como nos revela a história de Lírio que tem problema no coração, e já 

teve um infarto agudo do miocárdio. A maneira como agiu diante dos sintomas 

que indicavam um segundo infarto, nos possibilita começar a discutir as táticas 

dos usuários. 

 

Ai eu saí correndo. O vizinho me pegou aqui e quando eu 

cheguei lá à moça perguntou: “O senhor tá vindo do Pronto 

Socorro?“ Eu falei: “Tô vindo de casa.” “Mas por quê?” Eu falei: 

“Ah, eu tô aqui porque o [médico que o acompanhava] falou: 

Se o senhor sentir alguma coisa, alguma dor, não procura lugar 

nenhum, vem aqui direto”.  

Quando eu falei assim pra moça, ai já mudou completamente 

de figura, porque ele é o chefe lá do Hospital. Ele trabalha no 

Hospital Escola Municipal 1, no Hospital e trabalha lá no lado, 

no Ambulatório.  

(Lírio – município B) 

 

Qual seria o fluxo previsto em uma situação semelhante a do Lírio? O 

usuário entrar no sistema de saúde via uma porta de urgência e emergência, 

SAMU, UPA ou PS, e posteriormente confirmado o infarto e a necessidade de 

intervenção (angioplastia ou cirurgia cardíaca), é solicitado via regulação a 

transferência da unidade de urgência para a unidade hospitalar de referência, 

na qual o procedimento será realizado. 

Porém, o caminho que Lírio fez não foi o prescrito por este fluxo. 

Orientado pelo seu médico, vai direto à unidade hospitalar e, quando indagado 



 

 

pela recepcionista se estava seguindo o fluxo, “O senhor tá vindo do Pronto 

Socorro?“, responde que não, e usa da autoridade do nome do médico, que 

segundo ele é importante professor e médico da instituição, para validar sua 

iniciativa e fazer com que a recepcionista não o “barre” e autorize sua entrada 

no serviço.  

Agindo desta forma Lírio acessou rapidamente o procedimento 

fundamental naquele momento para o seu cuidado. 

 

Aí quando já me jogaram pra uma salinha e já veio 5 médicos. 

Aí quando ele me viu já me chamou pelo nome já: “O que esta 

acontecendo?” Eu falei: “Ah, doutor, tô com dor no peito.” Ai ele 

já foi instruindo as meninas pra dar os medicamentos 

direitinhos e: “Vai ter que fazer outra.” Aí já me levou pra cima 

e demorou um dia só. Eu fiquei uns 2 ou 3 dias lá.  4 dias. 

É mais ou menos isso. Depois que fizeram, ai foi, a segunda 

vez foi rapidinho, a veia não tava tão interrompida. 

(Lírio – município B) 

 

Na entrevista, Manacá nos conta que a sua filha que mora em São 

Paulo, usa a UBS que os pais se cuidam no município B para cuidar da 

depressão 

 

Agora tá morando em São Paulo, mas ela fica mais aqui do 

que lá. Ela vai lá, trabalha, fica no apartamento dela quando 

não dá pra vim pra cá, se não ela vem pra cá.  

Sempre, ela também passa com a Dra. A. A Dra. A também se 

preocupa muito com ela. 

Ela tem depressão. 

(Manacá – município B) 

 

Orquídea mora no município B e na sua narrativa de como vem 

cuidando de seu filho há 18 anos, revelou uma produção do cuidado por 

invasões, ocupação. Seja pela ocupação da casa abandonada motivada pelo 



 

 

desejo de melhorar a saúde de seus filhos, pela maneira como conseguia as 

órteses (as inúmeras cadeiras de rodas, coletes e outros) ou como garantiu a 

educação e o transporte para o filho. 

 

“O que que eu faço? Vou primeiro na prefeitura: “Tem verba?” 

“Tem. Ah, mais tem muita gente na lista de espera.” “Não quero 

saber, meu filho precisa pra hoje. A cadeira dele é pequena.” 

Vou lá no médico: “Olha, meu filho tá precisando assim, assim. 

Tem como o senhor fazer um pedido de urgência?” “Tem.” Faz 

o pedido de urgência do médico.” 

 

“Aí eu tive que tirar a foto dele dentro do ônibus escolar 

(escondido das monitoras, das tias porque não pode) Tive que 

tirar foto, ver a posição do Luquinha, tirei mais de 50 fotos, 

levei na Secretaria de Educação de novo. De lá eles mandaram 

pra Secretaria do Transporte. Chegando lá, eu não me lembro 

hoje o nome, conversei com uma mulher lá que ele era chefe 

do transporte. Aí ela falou pra mim: “Mas ninguém passou pra 

mim.” Eu falei: “Só que eu quero ônibus adaptado pro 

Luquinha.” 

 

“Se tiver uma brecha, eu entro ali, e eu deixo aquela brecha 

bem largona, pra todo mundo vim atrás comigo”. 

 

“Eu nasci foi com a língua solta, se eu não fizesse isso, hoje 

em dia, o meu filho estaria morto, com toda sinceridade”. 

 

Nos relatos abaixo, podemos apreender o processo de aprendizagem da 

Orquídea ao funcionamento e regras das diferentes secretarias (saúde, 

educação e transporte) e seus serviços, assim como sua atuação no ensino 

desse conhecimento para outras pessoas que precisam. 

 

“Mas como a gente que tem filho especial, o tempo caleja a 

gente” 

 



 

 

“Se os outros chegar ni mim: “Ah, Orquídea, pode me ajudar?” 

“Oh, eu te ajudo. O endereço é esse, esse, esse. Vai lá, não 

deu certo? Volta aqui que eu te dou outro endereço. Vai lá. Não 

posso ir com você porque eu não posso deixar o Luquinha.” 

 

A filha de Manacá, a partir da experiência dos pais com o bom 

atendimento da médica generalista da equipe de saúde da família da UBS do 

município B, escolhe fazer o acompanhamento na UBS do município B,  e não 

segue o que está previsto pela política de saúde que seria ela fazer seu 

tratamento na UBS onde o seu endereço está dentro da área de abrangência, 

ou seja, uma UBS em São Paulo. 

A tática de usar serviços de saúde de cidades próximas, que já vimos na 

história da Camélia e Amarílis, e agora vimos com a história da filha de 

Manacá, é uma das maneiras pela qual as pessoas compõem mapas de 

cuidado mais potentes para si. 

 

 

Mobilidade e cuidado 

 

[...] eu não tô andando nem daqui no portão. 

 (Magnólia – Município A) 

 

Os adoecimentos alteram, muitas vezes, transitoriamente ou de maneira 

definitiva, o quanto uma pessoa consegue andar. Esta dificuldade de 

locomoção, em conjunto com outros fatores, condicionará o quanto uma 

pessoa conseguirá ou não deslocar-se até os serviços de saúde.  



 

 

Esta redução de mobilidade que, nos casos mais extremos, representa a 

restrição à cama, no momento do seu aparecimento instaura um conjunto de 

necessidades de saúde[l8].  

 

A primeira aproximação que faremos do problema do deslocamento será 

da perspectiva da sua relação com Atenção Básica à Saúde. 

Várias histórias deram visibilidade para o quanto o cuidado, no caso de 

pessoas com mobilidade reduzida, é facilitado quando o serviço de atenção 

básica à saúde no qual fazem acompanhamento está organizado no modelo 

ESF, pois diferente da UBS “tradicional”, este modelo prevê, como atividade 

das equipes de saúde, as visitas domiciliares. Nos relatos a seguir é possível 

ver como as visitas reduzem, em muitas situações, o problema do 

deslocamento até à UBS.  

Na entrevista com Manacá e sua esposa Açucena, 

 

[...] eu fiquei bem ruim mesmo da pressão, em agosto e 

setembro, fiquei de cama 2 meses.  

Ela teve um acompanhamento muito, assim, até fora de 

dias, ela (a médica?) me via. Uma vez por semana. 

Ela vinha aqui ver. 

Ela estava preocupada com você! 

Estava, muito, muito preocupada. Ela tem uma preocupação 

muito grande.  

(Manacá – município B) 

 

Como relata Rosa ao contar sobre os problemas de saúde de sua mãe, 

 

Ela tem problema de artrite, artrose, então, a dificulta cada dia 

as pernas dela começa a endurecer. A coluna já tá ruim, né? 

Aí, ela já tá tendo muita dificuldade de se locomover de um 

lugar pro outro. Aí começou a ter acesso a UBS, né? Igual eu 



 

 

falei, antes não tinha médico de família, não tinha nada disso, 

tinha que se locomover daqui pra lá. Tudo você tinha que sair 

daqui. Tinha que fazer um exame de sangue dela, tinha que 

pegar e sair daqui de manhã, ir pra lá. Agora, com a médica da 

família, ela vem aqui, [...]. 

(Rosa – município B) 

 

E como nos conta a esposa do Flor de Bambu, ao nos dizer, 

 

Ele teve alta, mas voltou de ambulância, na maca. Então, 

minha filha falou assim: “Nossa, ainda bem que deram alta pra 

ele morrer em casa!” Mas o médico falou: “Ele vai ter alta... 

Mas, tem que ter uma médica em casa. Tem que ter um ‘home 

care’”. Aí, falaram que, na UBS, eles podiam vir atender a 

domicilio. Aí, eu fui solicitar... E, como eu nunca tinha usado, 

eu não sabia que tinha essa facilidade assim. Era só solicitar 

que a médica vinha consultar. Os remédios eles traziam em 

casa. Nós estamos satisfeitos com a UBS.  

(Flor de Bambu – Município A) 

 

No caso de Rosa e Flor de Bambu, dois entrevistados que possuíam 

acesso a saúde suplementar na modalidade convênio, a comparação entre a 

atenção domiciliar do convênio e a ofertada pela UBS foi elemento central para 

acessarem o SUS. 

 

O convênio, nessa época, não fazia atendimento em casa? 

Não, tinha que solicitar o ‘home care’. A gente não solicitamos. 

Era cheio de burocracia também. 

(Flor de Bambu – Município A) 

 

[...] eu utilizo o Sistema de Saúde daqui depois que a minha 

mãe começou a ficar acamada, né? Que aí eu já tive mais 

dificuldade no começo, porque eu não tinha experiência, né? 

Porque eu usava mais o meu convênio. 

(Rosa– Município B) 

 



 

 

Com as visitas domiciliares facilita-se ou, de fato, garante-se acesso 

àparte a parte das tecnologias de cuidado, como cuidados médicos, cuidados 

de enfermagem, cuidados multiprofissionais, coleta de material para realização 

de exames, como nos conta Rosa sobre os cuidados a sua mãe Magnólia. 

 

Vem ela, a enfermeira, a agente de saúde. Tudo no dia elas 

vem assim. Aí examina, passa os remédios que ela precisa. 

Se precisa de exame de sangue, de urina, o laboratório vem 

aqui colhe e manda o resultado lá. Lá mesmo, se foi alguma 

coisa que deu alguma coisa assim, lá mesmo ela já olha, já 

passa o remédio pra ela.  

(Rosa – município)  

 

E nos diz Magnólia  

 

[...] Eles vem aqui colher, eu já colho a urina, deixo eles 

recolhem o sangue. Porque a pessoa quando não pode ir lá 

porque ela é restrita, eles vem em casa, entendeu? Vem visitar 

a gente, as enfermeiras vem colher sangue, leva a urina. Eu 

tive um problema nos pé, deu fungos, você tá vendo aqui, oh? 

[...] Aí eles vieram pra ver. Veio uma, fisioterapeuta [...] Pra 

ensinar a fazer exercício, porque eu não tô andando, você 

entendeu? Então, eu mesmo sentada, ela me ensinou e eu 

faço [...] A gente tem uma atenção muito boa nessa parte.  

(Magnólia – município A) 

 

Embora, a atenção básica à saúde quando organizada no modelo ESF 

consiga através das visitas domiciliares ampliar o acesso deste grupo de 

usuários a um bom conjunto de ações de saúde, em boa medida resolvendo o 

problema de mobilidade, não são todas as ações realizadas em uma UBS que 

são levadas até a casa dos usuários com problemas de locomoção,  

 



 

 

Não fiz nem mais papanicolau, nem quero. Só que eu não 

quero, mas tem que ir, né? Aí marcou aqui no Saúde em Casa 

[UBS], mas eu não aguento ir andando, não tem quem me 

leva e eu também não vou não.  

(Magnólia – município A) 

 

A história de Magnólia, então, nos revela a presença de uma 

contradição, pois como veremos mais adiante, o transporte sanitário é 

garantido aos usuários que precisam de cuidados nos serviços de atenção 

especializada, mas não está previsto em situações que o usuário não 

consegue ir até a UBS.  

Neste caso, o problema de conseguir acessar o serviço de saúde fica 

transferido para o indivíduo e seu grupo familiar.  

A própria Magnólia nos indica algumas táticas que tem usado para lidar 

com este problema de não conseguir ir até a UBS, quando precisa de 

informações ou tem alguma dúvida telefona para a UBS, “eu não posso ir até 

lá, eu ligo pra saber alguma dúvida que eu preciso, tanto pra mim quanto pra 

minha mãe”. 

Na atenção básica, o deslocamento pelo território é também uma 

questão para equipes de saúde, seja para realizar a ações de atenção 

domiciliar para o cuidado às pessoas com locomoção reduzida, como para 

desenvolver ações comunitárias, como por exemplo, ações de educação em 

saúde em equipamentos públicos e comunitários. 

Em algumas ocasiões, a ausência de meios para este deslocamento 

provoca a interrupção de ações ou reprogramação de visitas. 

Lírio e sua esposa Rosa participavam de um grupo de educação em 

saúde para discussão sobre hipertensão e diabetes que foi interrompido 



 

 

justamente em função da dificuldade da equipe da UBS ir até a igreja onde 

acontecia o grupo. 

 

Tinha os encontros aqui em cima, e depois palestra. 

A gente ficava conversando sobre o que pode comer, e o que 

não pode comer, eles falavam pra gente, né? Agora sei lá, 

parece que é 1 vez por mês que tem lá no Posto. 

Acho que pra deslocar de lá pra cá fica meio... 

Difícil, né? A médica vinha. 

Fica meio ruim. Ai ela falou: “Vamos fazer lá no Posto mesmo”. 

(Lírio e sua esposa Rosa – município B) 

 

O problema do deslocamento dos usuários aos serviços de saúde ganha 

outras dimensões e escalas quando para o tratamento precisa-se de um 

serviço especializado, como por exemplo, as consultas com médicos 

especialistas, os exames de tomografia computadorizada ou as sessões de 

hemodiálise. 

Agora, a não ser assim, raio X, tomografia, um exame de 

coração, você tem que estar indo pra outro lugar, outros 

especialistas. 

(Rosa – município B) 

 

Esta mudança na dimensão do problema do deslocamento, como já 

discutido em outras partes desta dissertação, decorre entre outros motivos, do 

uso das noções de região de saúde e de rede de atenção no planejamento e 

programação de onde e em qual quantidade serão oferecidas estas ações de 

saúde.  

Às vezes os serviços estão localizados no próprio município do usuário, 

outras vezes a localização será em municípios que compõem a região de 



 

 

saúde. Decorre daí, que na maioria das vezes, os serviços estarão localizados 

em lugares distantes do local de moradia das pessoas. 

Em outras palavras, os usuários com problemas de saúde mais graves e 

que na maioria das vezes estão com mobilidade reduzida vão precisar acessar 

os serviços de saúde localizados em lugares mais distantes da sua casa. 

Como conseguir fazer isso? Chegar nesses lugares distantes?  

As conversas com nossos interlocutores revelaram diferentes modos de 

resolver este problema. Como veremos a seguir. 

As histórias de Violeta e Magnólia descrevem como o transporte 

público auxilia neste deslocamento. 

Violeta é moradora de Município A, e na entrevista relatou como resolvia 

o problema do deslocamento até o Hospital Estadual Especializado em Saúde 

da Mulher em São Paulo, onde fez o tratamento e o acompanhamento de um 

câncer de mama.  

 

É longe, como que a senhora fazia pra ir? 

Eu pego esse ônibus aqui que é o “32”. [...] Sapopemba. Eu 

pegava esse ônibus, pego. Vou até o Jabaquara... Não, vou até 

em Município A, no terminal de Município A eu pego o trólebus, 

vou até Jabaquara. E Jabaquara eu pego o metrô e vou 

embora até na Sé. Na Sé se eu vou parar no hospital eu tenho 

que descer na Liberdade. [...] E fazer o trecho até chegar na 

Brigadeiro Luís Antônio, a pé. 

 

[...] se eu vou igual a gente vai sempre, que é lá pra Nove de 

Julho, porque lá tem  laboratório lá que é um Hospital também. 

[...] Se eu vou pra lá eu tenho que descer na Sé. Aí eu pego 

outro metrô, o Anhangabaú, desço e o resto é de a pé, na 

canela até lá. É longe! 

 



 

 

Por esse relato de Violeta é possível perceber o quanto a questão do 

deslocamento é elemento fundamental para o acesso ao cuidado, e o quanto 

ele é muitas vezes é bastante complexo e oneroso para o paciente.  

 

Na sua entrevista, Magnólia fala da melhoria do acesso ao Hospital 

Universitário vinculado à Instituição Estadual de Ensino Superior em São Paulo 

a partir da implantação de uma nova via de transporte público. 

 

Eu falava pra ela, que naquela época não tinha o trólebus, era 

a dificuldade que eu tinha de andar de ônibus: “Eu não vou 

não.” Entendeu? Só que entrou a linha do trólebus. Facilitou 

você porque ela leva até o Jabaquara, você pega o metrô, e lá 

é a baldiação, e vai embora. Aí foi assim que eu comecei. 

(Magnólia – município A) 

 

Um conjunto de narrativas mostra como a oferta contínua do transporte 

sanitário ou ambulatorial é recurso, fundamental na produção do cuidado.  

Na entrevista de Flor de Bambu, morador de Município A, que precisou 

da colocação de um marcapasso cardíaco e que por isso, regularmente realiza 

consulta com o cardiologista no Instituto Especializado em cardiologia 

vinculado a Instituição Estadual de Ensino Superior em São Paulo, percebemos 

a centralidade que o transporte pode ter no plano de terapêutico de uma 

pessoa, ele nos conta: 

 

E o senhor volta de quanto em quanto tempo lá? 

De 4 a 6 meses. Geralmente, de 4 a 5 meses.  

Usa o transporte da prefeitura? 

Uso o transporte da prefeitura. 

Através da UBS, foi tratado pela UBS... no SAMU. Depois, 

como ele não precisava de ambulância... Aí, começamos a 



 

 

usar perua da prefeitura. [transporte sanitário ambulatorial (?) 

(SUS)],nossa, como ajudou! 

(Flor de Bambu – município A) 

 

Magnólia fala também desta importância, 

 

Isso. Foi 30 sessões[de fisioterapia], parece, mas é feito de 10 

em 10.  Você faz 10 e você dá a vaga pra outro. Aí depois você 

volta e faz mais 10, e é assim, você vai intercalando, porque é 

muita gente. E o transporte pegava aqui porque a Santa 

Casa fica do lado de lá. Levava a gente lá e depois deixava 

aqui.  

(Magnólia – Município A) 

 

E Rosa, 

 

Porque não são todas as pessoas que tem condições de 

estar se locomovendo, tendo carro a disposição. Porque se 

você não tem um carro que é da prefeitura pra estar 

levando o paciente. Aqui, as vezes, o meu filho trabalha, 

então, ele ia de carro e o carro não ficava aqui. Você vai pedir 

pra um vizinho? Os vizinhos não querem saber: “Ah, chama o 

SAMU.”  

(Rosa – Município B) 

 

No entanto, podemos dizer que, apesar da questão do transporte 

sanitário muitas vezes ocupar uma centralidade nos diversos projetos 

terapêuticos, ela parece ficar colocada em segundo plano, ou até mesmo 

esquecida, nas políticas de saúde, ao não levar em conta tanto o fato de vários 

usuários do SUS não possuírem veículo próprio, como o quanto é precário o 

sistema de transporte público brasileiro, seja o transporte municipal ou o 

transporte intermunicipal. Este último sendo essencial para que o usuário se 

desloque pela região de saúde. 



 

 

A desatenção aos problemas de mobilidade se torna mais evidente 

quando comparamos a grande atenção e investimentos que, nos últimos anos, 

as diferentes áreas da regulação vêm recebendo.  

Se compararmos o quanto de investimento foi feito em computadores, 

softwares de gestão de fila e marcação de consulta com objetivo de reduzir o 

tempo de espera das consultas e procedimentos, e o quanto de investimento 

foram feitos para resolver o problema do deslocamento dos usuários até os 

serviços de saúde, vamos encontramos a tal desproporção de priorização e 

investimento. 

Certeau (2011), em suas discussões sobre a cidade e o planejamento 

urbano, nos permite compreender o desequilíbrio exposto acima entre a grande 

expansão das tecnologias que fazem a gestão do tempo no sistema de saúde e 

a pouca expansão dos meios que permitem fazer o deslocamento do usuário 

pelos serviços de saúde, ao problematizar o quanto na racionalidade moderna 

o tempo é priorizado em detrimento do espaço. 

 

[...] a organização funcionalista, privilegiando (o tempo), faz 

esquecer sua condição de possibilidade, o próprio espaço, que 

passa a ser o não pensado de uma tecnologia científica e 

política (p.161) 

 

Não é incomum que a consulta tenha sido conseguida em tempo 

oportuno, e o usuário não compareça a consulta, pois não tinha como chegar 

até o serviço onde a consulta foi agendada. 

 



 

 

Os problemas do transporte sanitário resultantes da não priorização 

desta questão pelos gestores das três esferas do SUS são percebidos e 

contados por nossos entrevistados. 

 

A gente é muito bem atendida [no transporte sanitário]. Só que 

tem aquela, tem gente que não tem paciência de esperar. 

Porque é assim, a partir das 5 da manhã, ele tá te pegando. 

Vamos supor: Ele já tem levado a minha mãe pro Hospital 

Estadual Especializado em Cardiologia, assim, por causa de 

idade dela, também, não tá dando pra ir de ônibus. Aí, você 

chega lá na hora que você precisa, só que pra voltar, você tem 

que esperar.  

A minha mãe, na última vez agora, ela saiu daqui não era 7 

da manhã, e chegou 5 da tarde.  

(Magnólia – município A) 

 

E, também como nos conta Camélia ao falar do trajeto da cidade até o 

Hospital Especializado ligado a Instituição Federal de Ensino Superiorem São 

Paulo. 

 

A senhora vai daqui até o Hospital Especializado ligado a 

Instituição Federal de Ensino Superior, numa batida só, com o 

transporte daqui? 

O ruim é que eles passam 5 horas [da manhã]. 

E deixa por ultimo aqui, e fala: “Demorei mais cheguei. 

(Camélia, município A) 

 

Camélia, na sua vivência, nos permite apreender as dificuldades que 

uma pessoa com um problema de saúde mais grave enfrenta, quando não tem 

o transporte sanitário e precisa usar o transporte público coletivo, o filho dela 

relembra: 

 

Porque ela não tinha o transporte da prefeitura. 



 

 

Não tinha vaga pro transporte na época. Só tinha nos 

horários determinados pela prefeitura. E o que que 

aconteceu? Porque ela foi sozinha, não precisou. Porque eu 

tinha que trabalhar, eu não tinha como ficar com ela. E ela 

vinha sozinha de trólebus, pegava 2 conduções 

(filho de Camélia – município A) 

 

[...] sempre eu passava mal porque eu tinha que vir de ônibus. 

Às vezes, eu tinha que descer durante o trajeto, tinha que 

descer e ligar pra ele, pra ele me encontrar porque eu não 

estava em condições de andar sozinha, de vim sozinha.  

(Camélia, município A) 

 

O carro particular é um recurso mobilizado para resolver o problema do 

deslocamento aos serviços de saúde. 

A mãe da Rosa anda com muita dificuldade, e o deslocamento até os 

serviços de saúde é sempre um problema a ser resolvido. Como já 

debatemosapontado antes, quando o que está em questão são ações de saúde 

de atenção básica, as visitas domiciliares realizadas pela UBS têm 

representado alguma solução. Porém, para o deslocamento até os serviços de 

atenção especializada o automóvel particular é o recurso mobilizado. 

 

E a sua mãe vai lá quando é uma consulta, no caso com o 

ortopedista? 

Isso. Com o ortopedista aí a gente arruma um carro e leva lá.  

Vocês arrumam um carro particular? 

Isso.  

A UBS não tem como facilitar nesse sentido? 

Ainda não.  

(Rosa – município B) 

 

Para a família de Violeta, que durante um grande período utilizou o 

transporte público, ônibus e metrô, para chegar em São Paulo e realizar o 

tratamento do câncer de mama, a compra do automóvel, pelo filho, foi motivada 



 

 

pela expectativa de melhorar o cuidado. Como já apontei antes, o meio de 

transporte deve ser considerado como parte das tecnologias de cuidado e não 

como algo fora deste conjunto. 

 

Comprou um carrinho porque diz ele que não ia aguentar ver 

eu ficar andando a pé, andando de ônibus  pra aqui pra ali, pra 

aqui pra ali de ônibus. Então, ele não deixa eu ir de a pé, não. 

Ele vai me levar, ele comprou um carrinho. [...] Ele me leva, 

nossa, ele me leva, meu Deus! 

(Violeta – município B) 

 

A história de Amarílis nos revelou uma alternativa pública potente para 

resolver o deslocamento dos usuários até os serviços de atenção 

especializada. 

Amarílis tem 70 anos e desde os 19 anos tem hipertensão arterial. Aos 

56 anos foi diagnosticada com Diabetes e em 1999, aos 58 anos teve um 

infarto agudo do miocárdio. Em 2002, a endocrinologista do Hospital Geral 

Estadual 1 a encaminhou para o Serviço de Reabilitação Beneficente vinculado 

a Instituição Federal de Ensino Superior, especializado no cuidado ao pé 

diabético localizado em São Paulo. Na entrevista contou que resolve o 

problema do deslocamento de Município A até São Paulo da seguinte maneira, 

 

Por minha conta eu pego as conduções. Agora tem uma 

condução que leva lá na porta que é deles, já deixa na porta do 

Hospital, se não tem que andar muito. Tem que descer ali perto 

do Pão de Açúcar e tem uma subida. Então, eu já tenho os 

horários dos ônibus. 

Lá pro Lar Escola São Francisco? 

É pro Lar Escola. Então, ele passa na Vila Mariana, eu marquei 

tudinho os horários, eu tenho marcado. Aí eu tenho aqueles 

horários, vou pra Vila Mariana, pego o ônibus e deixa na porta. 

Aí não precisa andar quase nada. E quando sai de lá faz a 

mesma coisa, faz um pouco de hora, porque não tem problema 



 

 

a hora de chegar em casa, e vem até a Vila Mariana de novo. 

Então, é mais fácil, não precisa andar muito.  

(Amarílis – município A) 

 

Interessante destacar aqui o quanto a composição entre o transporte 

público e o transporte (ônibus) oferecido pelo serviço especializado apoiam o 

usuário e facilitam o acesso dos usuários a este tipo de serviço, possibilidade 

que não estava disponível nos serviços especializados que Violeta usava, 

como vimos ela fazia o trajeto entre o metrô e os serviços de saúde à pé, desço 

e o resto é de a pé, na canela até lá. É longe!”. 

 

Merece destaque o problema de acesso aos medicamentos de alto 

custo. Pois, diferente do restante dos procedimentos de média e alta 

complexidade que, quando estão regionalizados ou são distantes do domicílio, 

o SUS garante o transporte, vimos pelas histórias que com os medicamentos 

de alto custo isso não ocorre, o transporte do SUS não é fornecido. 

 

“Porque pra gente ir lá no Hospital Geral Estadual 2, nossa 

Mãe do Céu!” 

(Amarílis - Município A) 

 

As entrevistas indicaram que a organização da distribuição de 

medicamentos de alto custo na região do grande ABC, composta por sete 

municípios, segue a lógica da regionalização.  

Na região onde se situam os municípios estudados, o Hospital Geral 

Estadual 2 em Santo André é o único ponto de distribuição deste grupo de 

medicamento. 



 

 

Mesmo que para várias pessoas este problema seja minimizado pela 

localização do hospital próxima a uma importante via da rede de transporte 

intermunicipal do grande ABC, para aqueles mais idosos ou com adoecimentos 

que não conseguem utilizar o transporte público, o problema do deslocamento 

se mantém. A insatisfação com esta forma de organização é expressa pela 

esposa de Flor de Bambu: 

 

Poderia distribuir em cada município, em qualquer Hospital 

Municipal, podia distribuir assim. Acho, que todo pessoal do 

grande ABC, vai todo mundo só no Hospital Geral Estadual 2 

que fornece. É muita gente!  

(esposa do Flor de Bambu – Município A) 

 

A dificuldade do acesso decorrente de elementos espaciais não é 

provocada apenas pela distância serviço, mas  também porque o hospital foi 

construído em um terreno alto, e os usuários para alcançá-lo precisam subir 

uma íngreme rampa. 

 

Eu já fui lá com uma colega minha, uma senhora de idade, que 

ela me pediu pra ir, e eu fui junto. Mas é difícil, é uma subida 

que tem que andar, no alto. 

(Amarílis - Município A ) 

 

O relato da esposa de Flor de Bambu mostra também que, para garantir 

o acesso aos medicamentos de alto custo, muito usuários vão precisar contar 

com o apoio de colegas e familiares, “E, como ele tem dificuldade de 

locomoção, sou eu que vou, no lugar dele”. 

A manutenção desta organização espacial, na qual um recurso 

importante para a produção do cuidado cotidiano, como os medicamentos, são 



 

 

distribuído em único lugar, distante e alto como contaram nossos interlocutores, 

parece decorrer mais das dificuldades de diálogo entre as instâncias estaduais 

e municipais desta região do estado de São Paulo, do que de condições 

estruturais, logísticas e financeiras de organização de outra estratégia de 

distribuição. 

Nesta situação, assim como em outras já discutidas nesta dissertação, 

encontramos recomposições espaciais produzidas pelos usuários. É o que fez 

Camélia, moradora de Município A que toma este tipo de medicamentos, 

 

Isso eu pegava no Hospital Geral Estadual 2, em Santo André, 

remédio de alto custo. Aí, depois que eu fiz o transplante, tem 

que ficar pegando lá [em São Paulo], pelo menos 3 meses, 

mas eu continuo lá [...]. 

Eu prefiro pegar lá, porque pra mim tanto faz pegar aqui 

porque é quase a mesma distancia. Mas eu acho mais 

difícil, porque o Hospital fica lá em cima de um morro, pra 

estar lá, né? Então, eu prefiro ficar lá mesmo na vila 

Mariana, porque quando ele não puder ir e eu estiver 

melhor, eu posso ir, né? Então, eu acho melhor ali. 

(Camélia – Município A) 

 

É interessante destacar os motivos que Camélia e o seu filho tiveram 

para, apesar de morarem em Município A, manterem a retirada dos 

medicamentos de alto custo no posto de distribuição localizado na Vila Mariana 

em São Paulo, mesmo depois de passado o período de três meses 

determinado pela regra de gestão do sistema. A distância do serviço até a casa 

não foi o que orientou a escolha do serviço que faria parte do mapa do cuidado  

da Camélia, pois como disseram “é quase a mesma distância” da casa deles 

até os dois serviços, e sim que São Paulo era o local de trabalho do seu filho e 

principal cuidador.  



 

 

Assim, vemos como os usuários vão construindo seus “mapas do 

cuidado” como definido por Cecilio et al. (2014) 

 

[...] os mapas do cuidado são os instrumento ou o dispositivo 

de operação da regulação leiga. Os pontos de referência do 

mapa (os serviços e/ou os profissionais) são - quando olhados 

pelo gestor ou pesquisador - esparsos, fragmentados, sem 

conexão entre eles. O mapa do usuário conecta, sob a lógica 

de suas necessidades e dentro de suas possibilidades, os 

pontos do mapa. O usuário configura seu mapa utilizando-se 

dos pontos de referência que, olhados “de fora”, 

aparentemente não configuram nenhum desenho “lógico”, se o 

parâmetro é a já clássica “pirâmide” hierarquizada de serviços  

(pg.8). 

 

O mapa do cuidado de Camélia nos reconecta ao problema do 

“endereço”, como discutido antes, e nos instiga a indagar, o quanto o endereço 

continuará ainda como uma regra elementar para que a regulação 

governamental determine uma grande parte dos serviços de saúde que pode 

compor o mapa do cuidado de um usuário, nos cabe perguntar: O endereço de 

quem e de qual lugar deveria ser a função que define os serviços de saúde que 

entram na composição do mapa de cuidado de uma pessoa? Um único 

endereço ou um conjunto de endereços deveria definir o acesso? 

Por tudo que foi sistematizado nas três categorias acima que é possível 

afirmar que o espaço é uma dimensão fundamental do cuidado, e como tal 

deverá ser levado em conta de maneira mais complexa, e não somente apenas 

a partir da lógica da regulação governamental quando da formulação e 

implementação das políticas. 

  



 

 

Conclusões 

Essa dissertação mostrou que o ESPAÇO é uma dimensão fundamental 

do cuidado, e colocou em relevância dois elementos “prosaicos”, prático-

operacionais, relacionados à espacialização operada pelo o SUS: o endereço 

e os meios de transporte. 

Apesar da pouca ou relativa importância conferida a estes dois 

elementos quando se pensa o cuidado - endereço e transporte -, o material que 

estudei permite afirmar que eles são, no contexto atual do SUS, componentes 

fundamentais na garantia do direito à saúde. 

O endereço de uma pessoa, que, em princípio, seria apenas uma 

informação de localização geográfica que, conjuntamente com outras centenas 

de dados e informações, contribuiria para o planejamento e a programação dos 

serviços e ações de saúde, torna-se a “chave” para o acesso às redes de 

atenção à saúde, com todas as consequências advindas de tal definição.  

O lugar de moradia resulta, assim, em marcador de caminhos 

obrigatórios, de abertura, mas, também, de fechamentos de possibilidades.  

Neste sentido, poderíamos inferir que, em várias situações, pode haver 

negação parcial ou completa do direito à saúde quando a utilização do 

endereço para definir o acesso aos serviços de saúde é feita de modo rígido,  

sem considerar tantas outras razões mais vinculadas aos interesses, 

possibilidades, e necessidades das pessoas que utilizam os  serviços de 

saúde. 

Quando o processo regulatório é pensado e operacionalizado no espaço 

governamental, com toda a lógica de poder e autoridade “legítima” que lhe são 



 

 

conferidos, parece não ter havido alternativa, na experiência do SUS, que a de 

se produzir uma espacialização bastante rígida.  

Uma estratégia racionalizadora “justificada” pelo que seria a 

incontornável responsabilidade dos governantes/gestores, de garantir o direito 

constitucional que proclama a Saúde como Dever do Estado e Direito do 

Cidadão, tendo que fazer frente ao eterno descompasso entre oferta/demanda. 

Será que, de maneira sub-reptícia, o direito universal à saúde constitucional é 

“bloqueado” por um número19, assim como acontecia no Brasil até 1988, 

período no qual o direito à saúde ficava subordinado a um número 

previdenciário ativo (carteira de trabalho)? “Indigentes” 20geográficos é isso que 

estamos revelando? 

O material empírico aponta como as pessoas com problemas de saúde 

mais complexos, quase sempre fazem uso de serviços especializados distantes 

da sua residência, e portanto, os meios de transporte adquirem a qualidade 

de elementos fundamentais na produção do cuidado desta pessoa. 

 

Distâncias, percursos, recursos de transporte, mobilidade devem ser 

vistos como: elementos críticos nos projetos terapêuticos da grande massa de 

brasileiros que dependem de transportes públicos, com toda sua precariedade, 

para se locomover na busca do cuidado que julgam necessário para si.  

                                                           
19Digo número, pois hoje o endereço, a localização geográfica de qualquer coisa no planeta pode ser 

expressa numericamente com precisão pela tecnologia GPS. 

20Até 1988, quando o direito à saúde no Brasil passou a ser considerado direito de todos, universal, 

aqueles que não tinham carteira assinada, e precisavam de atendimento hospitalar, eram internados em 

enfermarias denominadas à época de “enfermaria dos indigentes”.  



 

 

ACESSO, portanto, precisa ser pensado imediatamente articulado a 

ESPAÇO, que, no estudo, referiu-se a distâncias, meios de transporte, modos 

de vida das pessoas, em particular como circulam pelos por múltiplos 

territórios, tentando articular seus vários interesses, compromissos, relações 

pessoais, entre outros, além dos temas da “saúde”. 

Até este ponto tudo bem, não fosse o fato de que as tecnologias que 

propiciarão este deslocamento, transporte sanitário e transporte público, 

figurarem em segundo plano, esquecidas, na agenda de prioridades dos 

formuladores e gestores da política de saúde.  

Talvez seja aqui o momento de dimensionarmos o quanto o discurso da 

“intersetorialidade” nem sempre é incorporado nas práticas concretas dos que 

fazem a gestão, e organizam as redes de serviços, ao não pensarem , por 

exemplo, ao não conseguirem promover a necessária articulação do “setor” 

saúde, com o “setor” transporte. Tal “lapso” há de resultar, na maioria das 

situações, na responsabilização individual dos deslocamentos necessários para 

se chegar aos locais de atendimento. 

Para finalizar essa dissertação, chegou a hora de revisitar os 

pressupostos iniciais do trabalho. Tais pressupostos foram, em boa medida 

embasados, tanto na leitura prévia dos depoimentos dos 18 usuários 

entrevistados, como nas discussões que foram sendo desenvolvidas no grupo 

de pesquisa do qual eu participava, e que tomavam como foco exatamente as 

narrativas de experiência com a doença das pessoas entrevistadas.  

O primeiro pressuposto dizia que “a maneira como o espaço é 

compreendido e operado pelos gestores nem sempre será suficiente para dar 

conta da mobilidade da vida urbana contemporânea, respondendo 



 

 

adequadamente às necessidades dos que buscam os serviços de saúde. Aqui, 

poderia ser dito que o estudo aportou elementos que nos permitem, em alguma 

medida, nuançar tal pressuposto, ao se constatar que a espacialização da 

atenção básica -o seu desenho territorial de base político-administrativa -, 

mesmo que muitas vezes seja, de fato, visto como restritivo, rígido demais e, 

portanto,  inadequado pelos usuários, por outro, há o reconhecimento de que a 

existência de uma rede de serviços de atenção básica próxima ao local de 

moradia assume grande importância na produção do cuidado. A diretriz da ESF 

de visitar, de ir aos domicílios, de poupar deslocamento dos doentes em várias 

situações pode ser considerada como um elemento positivo para o melhor 

equacionamento da questão do espaço. Tal fato foi muito reconhecido e 

valorizado pelos usuários entrevistados.  

Já o segundo pressuposto do estudo, o de que “as espacialidades 

condicionadas pela política de saúde podem resultar em barreiras e obstáculos 

àqueles que procuram ações e serviços de saúde” parecem encontrar 

importante respaldo no material examinado. Investigação em curso pelo grupo 

de pesquisa21, tem aportado novos elementos para se reforçar a compreensão 

do quanto as adscrições de grupos populacionais com base puramente na 

localização geográfica - baseadas em divisões territoriais adotadas pelas 

administrações municipais para todas as secretarias -, com grande frequência 

são avaliadas como inadequadas, pelas mais variadas razões, pelos usuários 

dos serviços.  

                                                           
21A Atenção Primária à Saúde (APS) como estratégia para (re)configuração das Políticas Nacionais de 

Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários (CNPq – processo e Fapesp–PPSUS, Processo 

2012/51258-5). 



 

 

O desafio posto para quem faz a gestão seria, exatamente, experimentar  

modos de se desenhar redes de atenção à saúde que consigam combinar a 

rigidez que caracteriza os fluxos e circuitos de acesso e consumo dos serviços 

de saúde adotados pela regulação governamental (inevitável, tendo em vista a 

necessidade de se fazer frente a recursos finitos?), com uma flexibilização das 

normas que ainda não se sabe, ou se receia, operar. Flexibilização que é feita, 

na prática, pelos usuários, como se verá a seguir, ao se retomar o terceiro  

pressuposto do estudo.   

O terceiro pressuposto dizia que os “Os usuários desenvolvem táticas 

que buscam contornar as restrições impostas pela espacialização 

governamental.  

De fato, o protagonismo dos usuários na construção de seus mapas de 

cuidado, na criação de verdadeiros “sistemas de saúde” nos interstícios dos 

sistemas de saúde oficiais, tanto público/governamental, como privado (planos 

de saúde), é tema que vem sendo de interesse do grupo de pesquisa do qual 

participo nos seus últimos trabalhos. O que meu estudo permitiu foi  ampliar a 

compreensão sobre os modos como as pessoas vão se posicionando  frente as 

barreiras espaciais de acesso, em particular as distâncias, e as deficiências do 

transporte sanitário e transporte coletivo nas cidades.  

As saídas que as pessoas vão encontrando incluem desde a utilização 

de endereços de parentes para romper a “territorialização” compulsória, as 

negociações com os responsáveis pelo transporte sanitário, até a  compra de 

um carro próprio para se ter maior mobilidade.  

 



 

 

Lido o material, a discussão que vem delineada desde o início da 

dissertação deve ser reiterada, mesmo com risco de repetição: o espaço, 

embora elemento essencial para quem vive um problema de saúde e necessita 

de cuidado em vários pontos do sistema (o que é o comum), permanece de 

algum modo fora da visibilidade dos que formulam e operam as políticas de 

saúde. Considerados, quase sempre, “problema para o Serviço Social”, cujos 

profissionais se ocupam de conseguir passes, viabilizar transporte, remoções, 

transferência o tempo todo, espaço e mobilidade permanecem como 

dimensões ocultas, subalternizadas, na composição do cuidado de parcelas 

importantes da população.  

Com as limitações que lhe foram próprias, o presente estudo, se puder 

reivindicar alguma razão de ter sido realizado, será o de alertar os diversos 

atores sociais que, de um modo ou de outro, fazem a saúde acontecer “sobre a  

necessidade de se incluir mobilidade adequada, confortável e no tempo 

necessários para todas as pessoas que buscam, em muitos lugares, o cuidado 

de que necessitam em alguns momentos de sua vida. 
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