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“Quando você for convidado pra subir no adro
Da fundação casa de Jorge Amado
Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos
Dando porrada na nuca de malandros pretos
De ladrões mulatos e outros quase brancos
Tratados como pretos
Só pra mostrar aos outros quase pretos
(E são quase todos pretos)
E aos quase brancos pobres como pretos
Como é que pretos, pobres e mulatos
E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados
E não importa se os olhos do mundo inteiro
Possam estar por um momento voltados para o largo
Onde os escravos eram castigados
E hoje um batuque um batuque
Com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária
Em dia de parada
E a grandeza épica de um povo em formação
Nos atrai, nos deslumbra e estimula
Não importa nada:
Nem o traço do sobrado
Nem a lente do fantástico,
Nem o disco de Paul Simon
Ninguém, ninguém é cidadão
Se você for a festa do pelô, e se você não for
Pense no Haiti, reze pelo Haiti
O Haiti é aqui
O Haiti não é aqui
E na TV se você vir um deputado em pânico mal dissimulado
Diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer
Plano de educação que pareça fácil
Que pareça fácil e rápido
E vá representar uma ameaça de democratização
Do ensino do primeiro grau
E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital
E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto
E nenhum no marginal
E se, ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual
Notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco
Brilhante de lixo do Leblon
E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo
Diante da chacina
111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos
Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres
E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos
E quando você for dar uma volta no Caribe
E quando for trepar sem camisinha
E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba
Pense no Haiti, reze pelo Haiti
O Haiti é aqui
O Haiti não é aqui
(Caetano Veloso e Gilberto Gil, Haiti)

RESUMO

Este estudo teve como objetivo compreender como as pessoas vivenciam as práticas da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Comunidade Cidade Cristo Rei. A escolha dessa
comunidade se justifica pelo interesse em compreendermos como a população de uma
comunidade em situação de vulnerabilidade social vivencia as práticas da ESF influenciadas
pelos constantes episódios de violência no local. Para o desenvolvimento do estudo,
utilizamos o método fenomenológico e, a partir das entrevistas realizadas, chegamos às
unidades de significados: a vivência do estigma; a violência na comunidade; a Estratégia de
Saúde da Família como problema; despreparo dos profissionais; falta de médicos e a
intervenção das esferas públicas na resolução dos problemas. A pesquisa demonstrou que são
necessárias mudanças na política de saúde, aprofundamento de estudos acadêmicos
contemplando esse tema e desenvolvimento de estratégias que aproximem o serviço da
população para uma escuta sensível aos problemas dos indivíduos, famílias e comunidades.
Palavras-chave: Vivência, Estratégia de Saúde da Família, Vulnerabilidade Social, Estigma.

ABSTRACT

This study aimed to understand how people experience the practices of the Family Health
Strategy (Estratégia de Saúde da Família - ESF) in Comunidade Cidade Cristo Rei
neighborhood. The choice of this community is justified by the interest to understand how the
population of a socially vulnerable community experiences ESF practices influenced by
constant, local episodes of violence. To develop the study, the phenomenological method was
used and, based on the interviews, the following meaning units were achieved: the experience
of stigma; violence in the community; the Family Health Strategy as a problem; unprepared
professionals; lack of physicians; and the intervention of public spheres in the resolution of
problems. The research has shown that changes in health policies are needed, as well as the
strengthening of academic studies covering this issue, and the development of strategies
which bring the service closer to the population, so as to cause sensitive listening to the
problems of individuals, families and communities.
Keywords: Experience, Family Health Strategies, Social Vulnerability, Stigma.
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INTRODUÇÃO

Os serviços de saúde nos países do Ocidente, inclusive no Brasil, eram caracterizados por um
histórico onde predominava o modelo clínico Flexneriano, firmado no biologicismo, na saúde
como ausência de doença e no Hospital como espaço privilegiado para tratamento das
enfermidades. Esse modelo hegemônico orientou as políticas públicas no Brasil até o final da
década de 1970 e início de 1980. Já o desenrolar da década de 1980 demarcou uma nova
história para a saúde e para as políticas públicas com a Reforma Sanitária e a Constituição de
1988. Esse marco permitiu uma nova descrição para a saúde, que passa a ser direito de todos e
dever do Estado, quebrando também a dicotomia entre o individual e coletivo, o curativo e
preventivo, e propondo uma política de assistência à saúde global dos indivíduos, famílias e
comunidades. Esse novo modelo é consolidado em 1990 com a criação do SUS (Sistema
Único de Saúde).

Nesse contexto de mudança de modelo de saúde, sustentada em uma Constituição recente, o
SUS abrange uma transformação político-jurídica, político-institucional e políticooperacional. “As duas primeiras dimensões dizem respeito ao conjunto de regras básicas de
ordenação e funcionamento do sistema contemplando a doutrina, os princípios e as diretrizes
do sistema, além de direitos, deveres e responsabilidades do cidadão, da sociedade e do
estado” (SCHERER; MARIANO; RAMOS, 2005, p. 55). Para esses autores é na dimensão
político-operacional que se encontra o maior desafio do SUS: a disponibilidade de serviços
diagnósticos, de prevenção de doenças e promoção de saúde que atendam às necessidades
reais e específicas das comunidades, garantindo a efetivação dos princípios doutrinários do
SUS - universalidade, equidade e integralidade.

Dessa forma, o SUS se organiza em uma rede de assistência hierarquizada que propõe
resolutividade e ações voltadas para os vários setores da saúde (atenção básica, ambulatórios e
serviços hospitalares). Nesse contexto, Senna (2002) e Carlos E. A. Campos (2003)
consideram que é em face do desafio de estabelecer práticas em saúde que atendam uma
comunidade em suas especificidades, que desenvolvam ações de prevenção de doenças e
promoção de saúde, e que sejam a porta de entrada para os demais serviços, que se consolida
em 1994 o Programa de Saúde da Família. Este programa em “1998 passa a ser chamado
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Estratégia de Saúde da Família por ser considerado estratégia estruturante dos sistemas
municipais de saúde” (SCHERER; MARIANO; RAMOS, 2005, p. 56).

Assim, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) se estabelece como o serviço de atenção
primária à saúde mais próximo da população, objetivando atender as demandas específicas de
um território definido, onde se encontra inserido, e voltado para práticas de promoção e
prevenção integradas com a comunidade.

Ribeiro (2004) chama atenção para a compreensão da Estratégia de Saúde da Família como
uma política que traz o foco para assistência à família, ou seja, a família em seu status família
e também a família inserida na comunidade e parte integrada, constituída e constituinte, dessa
comunidade. Nesse sentido, a autora realça a necessidade de se compreender a família em
comunidade e as condições reais destas, inclusive no que diz respeito às condições culturais,
econômicas e sociais. Ribeiro atenta para a complexidade do trabalho da ESF quanto às
estratégias para lidar com as famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Vulnerabilidade social apresenta atualmente vários conceitos nas diversas áreas da saúde e
das ciências humanas. Esses conceitos convergem quanto à condição de fragilidade no
contexto das políticas sociais e dos direitos humanos. O governo brasileiro, a partir dos
ministérios ligados ao desenvolvimento social, dedicou alguns estudos à conceituação de
vulnerabilidade social. O Ministério do Trabalho e Emprego considera que
Os estudos sobre vulnerabilidade social, especialmente os que se aplicam à
realidade dos países menos desenvolvidos, estão associados também à idéia
de risco frente ao desemprego, à precariedade do trabalho, à pobreza e à falta
de proteção social. [...] O conceito e vulnerabilidade, pela sua capacidade de
apreensão da dinâmica dos fenômenos, tem sido, na opinião de muitos
autores, apropriado para descrever melhor as situações observadas em países
pobres e em desenvolvimento, como os da América Latina, que não podem
ser resumidos na dicotomia, pobres, ricos, incluídos e excluídos (BRASIL,
2007, p. 13).

Esse mesmo documento aborda autores como Yépez de Castilho (1994), Castel (1998) e
Kaztman (1999, 2001) e suas considerações sobre a fragilidade de vínculos, falta de apoio
social e falta dos meios essenciais para a vida (emprego, moradia, capital financeiro, rede
social e acesso às políticas públicas) como definição de vulnerabilidade social.
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Para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2010), a vulnerabilidade
social também traduz a condição de pobreza e exclusão social caracterizada pela fragilidade
de vínculos e falta de acesso às políticas públicas.

Podemos considerar, então, que a população que se encontra em condição de vulnerabilidade
social é caracterizada pela pobreza, falta de condições dignas de trabalho, saúde, educação e
fragilidade dos vínculos sociais que possam garantir os direitos de cidadania e acesso às
políticas públicas. Dessa forma, a vulnerabilidade social expõe os indivíduos, as famílias e
comunidades às situações de risco como a violência, marginalidade e delinquência.

Nesse sentido, em um estudo sobre família e vulnerabilidade social, Gomes e Pereira (2005)
discutem sobre as famílias em condição de pobreza, exclusão social e violência e apresentam
as políticas públicas com ações voltadas para a família. Assim, apontam que a ESF é uma
política pública focada na família que “[...] prevê ações que levem em conta a possibilidade
de detectar no domicílio as necessidades de suporte e incrementar estratégias comunitárias, no
sentido de ampliar redes de apoio social”, porém concluem que esta política ainda opera de
forma frágil ao tratar concretamente o tema família e vulnerabilidade social (GOMES;
PEREIRA, 2005, p. 362).

Contextualizando essa realidade, Gomes e Pereira (2005) apresentam um índice do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2003) de 56,9 milhões de pessoas abaixo da
linha de pobreza e 24,7 milhões em condição de extrema pobreza, ou seja, o Brasil apresenta
um alto índice de pobreza e uma parte relevante da população em condição de vulnerabilidade
social. Esse é o cenário de trabalho da Estratégia de Saúde da Família, portanto muitas
Unidades de Saúde estão inseridas em territórios em situação de vulnerabilidade social e os
profissionais da saúde encontram uma realidade de difícil execução das práticas de promoção
de saúde, prevenção de doenças e práticas curativas. Gomes e Pinheiro (2005), em suas
pesquisas sobre a Estratégia de Saúde da Família nos centros urbanos, apresentam uma
discussão sobre as dificuldades de operacionalização desse serviço em grandes cidades, a
partir dos estudos de vários autores e concluem que essas dificuldades podem ser atribuídas a
[...] falta de financiamento, despreparo e qualificação insuficiente dos
profissionais para atuar no PSF, formato padrão/rígido para composição das
equipes sem respeitar as particularidades locais, insuficiência de mecanismos
de relação do PSF com outros serviços, precariedades das redes
ambulatoriais e hospitalares, dinâmica urbana complexa, violência urbana,
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tráfico de drogas e armas e dificuldade da interação de novos saberes e de
novas práticas para ações coletivas e sociais no âmbito do PSF (Caetano &
Dain, 2002; Campos et al., 2002; Favoretto & Camargo Jr., 2002; Mattos,
2002 apud GOMES; PINHEIRO, 2005, p. 288).

É possível perceber que, dentre os vários motivos que dificultam as ações da ESF não
correlacionados aos aspectos da formação profissional e gestão, a violência e os fatos ligados
a ela, como tráfico de drogas e a lógica contemporânea das cidades, são as causas mais
relevantes geradoras de empecilhos e barreiras. Essas considerações apontam para as
discussões acerca da violência como uma questão de saúde pública.
Schraiber, D’Oliveira e Couto (2006) destacam que a violência é reconhecida como uma
questão de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que esta publicou, em
2002, um relatório apresentando dados relacionados à violência como problema de saúde
pública. Nesse relatório, as mortes causadas por violência, que anteriormente recebiam na
Classificação Internacional de Doenças (CID) a denominação de “causas externas”
juntamente com outros fatores, obtêm destaque, assim como são associadas a dados de
morbidade. Esse documento torna público um problema que é presente em todos os países de
todos os continentes.
O movimento internacional, de um lado, torna público e mundial o problema
da violência, ampliando o debate e permitindo a construção de referências
para os diversos movimentos regionais. De outro lado, valoriza e re-significa
o problema violência, além de conferir um todo à problemática: unifica-se a
violência enquanto questão a ser enfrentada, ao mesmo tempo que se
definem as distintas violências enquanto diversidades dessa questão plural
(SCHRAIBER; D’OLIVEIRA; COUTO, 2006, p. 113-114).

O tema violência como questão de saúde pública tem maior foco nas discussões acadêmicas,
nas agendas governamentais e nos Organismos Mundiais a partir da década de 1990. A
preocupação com ações preventivas contra a violência no âmbito da saúde e programas
específicos de prevenção são implantados em vários países da Europa, América do Norte e
América Latina nessa década.

Minayo e Souza (1999) destacam que, no Brasil, os problemas ligados à desigualdade e
exclusão social são fatores históricos relacionados à violência, apontam também que o
narcotráfico e os crimes decorrentes desse tipo e organização, existentes principalmente nos
centros urbanos, juntamente com o desemprego e a ausência de projetos sociais efetivos, se
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apresentam como grandes causas. Para as autoras, as estatísticas mostram a realidade das
comunidades pobres dos centros urbanos, apresentando altos índices de mortalidade causados
por

agentes

do

narcotráfico,

principalmente

entre

jovens

do

sexo

masculino.

“Contemporaneamente, o principal representante da delinqüência nessas comunidades é o
narcotráfico que, com características de uma organização totalitária, impõe pelo terror o seu
poder, impedindo a organização civil dessa parcela da população” (RODRIGUES, 1994 apud
MINAYO; SOUZA 1999, p. 14).

A realidade constatada por esses autores se assemelha às mesmas condições de violência que
levaram vários países a desenvolverem políticas no âmbito da saúde. Assim, como em outros
países, o Brasil também se preocupou em medrar ações contemplando esse tema; estas
tiveram início através do Ministério da Saúde na década de 1990 com o controle de dados
epidemiológicos e a formulação de políticas públicas para o SUS.
Portanto, podemos considerar que a violência tem causas multifatoriais e apresenta conceitos
multifacetários como discutiremos no capítulo 2. Porém, podemos perceber também que
dentre os diversos fatores causais para violência, a vulnerabilidade social é destaque nesse
cenário. Dessa forma, a violência é engendrada na vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo
em que se apresenta como fator dificultador para a operacionalização de políticas públicas de
saúde, se concretiza como tema importante na implementação dessas políticas. Assim, a
Estratégia de Saúde da Família como política pública de saúde tem uma tarefa dupla em
relação ao tema violência: desenvolver recursos práticos para lidar com as especificidades
locais em áreas de vulnerabilidade social e desenvolver ações preventivas e promocionais que
contemplem as questões relacionadas à violência.
Minayo e Souza (1999) e Schraiber, D’Oliveira e Couto (2006) expõem sobre a necessidade
de os setores acadêmicos e governamentais ampliarem os estudos sobre o tema violência
como questão da saúde pública e estenderem as pesquisas para a compreensão deste
fenômeno complexo. A efetivação de políticas públicas capazes de operar concretamente
nesta temática depende da construção de estratégias de controle epidemiológico preciso, que
avancem para além dos pronto-atendimentos hospitalares, e ações preventivas que circulem
em rede social, cultural, pública e privada.
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Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família como a “porta de entrada” para o sistema
saúde e como o serviço que deveria ser mais próximo dos indivíduos, das famílias e
comunidades para compreender os problemas e propor ações, principalmente em nível
coletivo, se configura como esfera singular para estudo/pesquisa e práticas no campo das
políticas públicas em saúde e vulnerabilidade social. Essa constatação se justifica pelo fato de
a ESF ter como base para o seu trabalho exatamente o conhecimento prévio da população
adstrita e o levantamento dos reais problemas da população para planejamento das ações de
saúde, inclusive nos territórios em condição de vulnerabilidade social. Dessa forma, esse
serviço dispõe de características favoráveis para compor um campo tanto de estudos como de
práticas.

De acordo com o documento publicado pelo MS em 1997, o PSF se propõe a
trabalhar com o princípio da vigilância à saúde, apresentando uma
característica de atuação inter e multidisciplinar e responsabilidade integral
sobre a população que reside na área de abrangência de suas unidades de
saúde. O MS acrescenta ainda que a partir da análise da situação de saúde
local e de seus determinantes, os profissionais e gestores possuirão os dados
iniciais necessários para o efetivo planejamento das ações a serem
desenvolvidas. Através das visitas aos domicílios serão identificados os
componentes familiares, a morbidade referida, as condições de moradia,
saneamento e condições ambientais das áreas onde essas famílias estão
inseridas. Essa etapa inicia o vínculo da unidade de saúde/equipe com a
comunidade, a qual é informada da oferta de serviços disponíveis e dos
locais, dentro do sistema de saúde, que prioritariamente deverão ser a sua
referência (SANTANA; CARMAGNANI, 2001, p. 41).

Desse modo, as práticas da ESF devem ser norteadas a partir de uma perspectiva reveladora
de novas práticas e que permitam uma reflexão sobre elas. Nos casos onde as comunidades se
encontram em condição de vulnerabilidade social, esse fator deve compor o cenário de
reflexão das práticas de saúde.

Cruz e Bourget (2010) consideram que muitos estudos já foram realizados abordando as
práticas da ESF, porém são escassos os estudos qualitativos que retratam a percepção dos
atores centrais desse serviço. Esses autores, em conformidade com os estudos de Albuquerque
(2006) também sobre visitas domiciliares, consideram que “A busca por informação
qualitativa permite maior aprofundamento na subjetividade dos atores envolvidos, por meio
da relação entre serviço, profissional e família. Para tanto, fazem-se necessárias análises
qualitativas das práticas de saúde e dos processos de trabalho cotidianos na ESF [...]” (CRUZ;
BOURGET, 2010, p. 607). Esses autores enfatizam a importância de se conhecer os sentidos
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atribuídos às práticas da ESF, principalmente pelas famílias atendidas, pois só assim o serviço
poderá alcançar a qualidade desejada. Compreender como as pessoas interpretam a ESF
colabora para ações mais assertivas no campo da prevenção e promoção em saúde. “O
conhecimento das percepções individuais e comunitárias torna-se uma ferramenta de extrema
importância para a aproximação e adequação de estratégias que visam à garantia da oferta
satisfatória de serviços e produtos para os sujeitos e coletivos” (CRUZ; BOURGET, 2010, p.
607).

Assim, entender como as pessoas percebem as ações da ESF nos territórios considerados em
situação de vulnerabilidade social é de extrema relevância para a construção de estratégias
eficazes nas práticas de prevenção e promoção no campo da atenção primária em saúde.
Starfield (2002) também corrobora com essa proposição. Para ela, compreender o que os
indivíduos, famílias e comunidade pensam sobre o serviço de saúde colabora
significativamente para a implementação, efetivação e qualidade das práticas em saúde.

A partir dessas considerações podemos inferir que esclarecer sobre a vivência experienciada
pelas pessoas de comunidades vulneráveis em relação à ESF é uma contribuição científica e
social extremamente relevante para a efetivação e eficácia desse serviço de saúde. Assim,
emerge uma questão de pesquisa: Como as pessoas vivenciam as práticas da Estratégia de
Saúde da Família em um contexto de vulnerabilidade social? O objetivo deste estudo é, então,
compreender como as pessoas vivenciam as práticas da ESF na Comunidade Cidade Cristo
Rei.

Universo da pesquisa

Para o desenvolvimento deste estudo elegemos a Comunidade Cidade Cristo Rei, pois esta se
localiza dentro do bairro São João, inserido na porção central do município de Montes Claros
– MG e é caracterizada por construções precárias, becos e ruelas que não são acessíveis de
automóvel, por um histórico de exclusão, pobreza, marginalização e discriminação. Os índices
apresentados pela polícia militar e pela Secretaria de Defesa Social deste município apontam
para “[...] uma forte presença e domínio de tráfico de drogas ilícitas, que, hoje, dificulta
sobremaneira o desenvolvimento de serviços e políticas públicas tradicionais de forma
sistemática” (PREFEITURA DE MONTES CLAROS, 2007; ROCHA; MARTINS, 2006). A
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maior parte da população trabalha informalmente ou não trabalha e muitos jovens estão
envolvidos com algum tipo de prática ilícita, ou seja, uma comunidade que se encontra em
condição de vulnerabilidade social e retrata a realidade de muitas comunidades dos centros
urbanos do Brasil, assim como de outros países ocidentais.

Figura 1. Foto aérea da Comunidade Cidade Cristo Rei (área cercada de amarelo)
Na área externa, à esquerda, pode-se observar a Escola Técnica de Montes Claros

Segundo Rocha e Martins (2006), em um estudo sobre estigmatização da pobreza, no qual
abordam o caso da Comunidade Cidade Cristo Rei, as características arquitetônicas da
comunidade, assim como a situação precária de escolarização, juntamente com o desemprego
e desenvolvimento de atividades informais - gerando baixas remunerações às famílias - e as
práticas ilícitas do tráfico constituem a condição de vulnerabilidade social da comunidade.
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Importa atentar para o fato de que as características sócio-espaciais do
assentamento facilitam as ações ilícitas devido à situação de vulnerabilidade
social dos moradores, especialmente os jovens, que, eventualmente, são
atraídos pela atividade criminosa e à conformação de suas vias de acesso e
circulação, constituídas por arruamento desordenado que dificultam a ação
ostensiva do policiamento [...] Observa-se que um percentual significativo
de famílias (81,73%) são oriundas do fluxo migratório direcionado para o
local, sobretudo a partir de 1981 [...] 73,66% dos moradores da comunidade
residem no local há mais de 10 anos (ROCHA; MARTINS, 2006, p. 5, 6).

Esses autores abordam a situação de criminalidade da Comunidade e reforçam que todos esses
fatores apresentados dificultam e inviabilizam o desenvolvimento de políticas públicas
tradicionais.

O meu primeiro contato com esta comunidade se deu através de uma parceria entre uma
Instituição privada de ensino superior onde trabalho e o Projeto “Semeando Paz e Dignidade”
desenvolvido pela gestão municipal 2005/2008. Nesta parceria minha função era
supervisionar estágio profissionalizante em atenção básica em saúde, na área da psicologia, e
minhas ações seriam desenvolvidas conjuntamente com a ESF da Comunidade. Quando
cheguei à Comunidade para fazer um reconhecimento da área, estabelecer um primeiro
diálogo com os profissionais da ESF e observar a dinâmica do lugar, me deparei com uma
realidade totalmente específica. A ESF nem sempre estava funcionando e com as portas
abertas, pois dependia dos acontecimentos ligados à violência e à ação da polícia dentro da
Comunidade. De acordo com esses acontecimentos, os agentes de saúde não faziam as visitas
domiciliares e a população não saía em busca do serviço na Unidade de Saúde onde funciona
a ESF. Uma outra peculiaridade é que fomos advertidos que a nossa ida e desenvolvimento de
atividades estariam também submetidos à mesma condição.

Com o passar de alguns meses e quanto mais me envolvia com o trabalho e tentava, junto com
a ESF, dar andamento às práticas de estágio, percebia que nossas ações não eram produtivas e
não alcançavam a população.

A partir de observações in loco e informações fornecidas pelos trabalhadores da Estratégia de
Saúde da Família da Comunidade Cidade Cristo Rei, foi possível constatar que esta é
controlada por duas facções do tráfico, ou seja, dois grupos diferentes que disputam o controle
da área e o comércio de drogas ilícitas no local. Nesse contexto, a comunidade é dividida em
duas porções, sendo esta divisão demarcada por uma rua, onde cada lado é dominado e
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controlado por uma facção e onde os moradores (envolvidos com as práticas do tráfico) de um
lado não devem “invadir”, transitar e frequentar o outro lado considerado “inimigo”. Este
controle é feito pelos traficantes e pelas pessoas que trabalham para o tráfico, e mesmo as
pessoas que não são envolvidas com essa prática devem ficar atentas às regras impostas pelos
domínios do tráfico.

A comunidade é vigiada pelos traficantes, os moradores se sentem controlados e, em geral,
vivem sob constante desconfiança e medo. A polícia não é bem vinda, pois sua presença
significa mais violência e pode levar também a represálias dos traficantes. De acordo com o
pensamento da população, se a polícia está lá, significa que “alguém” fez uma denúncia, e que
o denunciante pode ser um morador da comunidade. Esse é sempre um grande temor da
população, pois para eles a polícia não significa ordem e sim risco para todos.

O tráfico controla dia e noite a entrada e saída das pessoas que não fazem parte da
comunidade. Alguém da Comunidade quase sempre aborda o visitante para saber sua
procedência, motivo da visita e intenções até que este visitante se torne constante e demonstre
realmente não apresentar risco para o funcionamento do tráfico. Essa população ainda sofre
imensamente com o estigma de ser do “Feijão Semeado”, apelido dado à Comunidade por sua
característica de pobreza e violência, “lá nem semeando nasce”. É assim que a sociedade
montesclarense vê a Comunidade, muitos moradores relatam o fato de que evitam dizer no
ambiente de trabalho ou em outras situações que residem na Comunidade por terem medo de
ser discriminados de alguma forma.

Com o intuito de buscar refletir e elucidar algumas questões sobre o nosso problema de
pesquisa - como as pessoas vivenciam as práticas da Estratégia de Saúde da Família em um
contexto de vulnerabilidade social - desenvolvemos um estudo na Comunidade Cidade Cristo
Rei nos anos de 2009 e 2010, com o objetivo de compreender como as pessoas vivenciam as
práticas da Estratégia de Saúde da Família nessa Comunidade.

É importante ressaltar que discutimos a violência como um dos fatores vivenciados pela
população na Comunidade, e que as ações da polícia serão discutidas de acordo com a
relevância para o tema central e não como foco de nossa discussão.
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Definição do método

Na perspectiva de trabalhar o objetivo exposto neste estudo, realizamos uma pesquisa
qualitativa e utilizamos, como instrumento para levantamento de dados, entrevistas com
moradores da Comunidade Cidade Cristo Rei.

A pesquisa qualitativa, enquanto procedimento, busca conhecer a vivência, preservar a
realidade, compreender as experiências de vida considerando os valores, crenças, opiniões e
representações sem perder de vista sua formalização implícita no campo do método científico
(DEMO, 2001).

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa apresenta-se de uma forma adequada para poder
entender a relação de causa e efeito do fenômeno e, consequentemente, aproximar-se da
realidade. Ela possui a facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada
hipótese ou problema, assim como permitir a compreensão dos processos vivenciados por
grupos considerando seus aspectos sociais e culturais. Possibilita também o acesso a
comportamentos e atitudes de indivíduos e a possibilidade de uma interpretação mais
aprofundada das especificidades das pessoas e grupos sociais (OLIVEIRA, 1999). Desse
modo, a pesquisa qualitativa é o melhor caminho encontrado para compreendermos as
vivências das pessoas em relação às práticas da Estratégia da Saúde da Família da
Comunidade Cidade Cristo Rei.

Sustentamo-nos metodologicamente na Fenomenologia, pois, para esse método, o que
interessa é o fenômeno como ele se apresenta, ou seja, a descrição da experiência de mundo
dos sujeitos de pesquisa.

O método fenomenológico está fundamentado na filosofia de Husserl que atribui a
propriedade de significado para os atos sociais, o que diferencia totalmente esse método das
ciências naturais. A fenomenologia centra-se na existência humana e na valorização do que é
intimamente pessoal. Esta corrente traz alguns conceitos fundamentais como a
intencionalidade, a Epoché e a “redução fenomenológica”. A intencionalidade é traduzida
pela intenção e direção sempre atribuída à psique, esta sempre estará dirigida a algo e
configura o âmbito da consciência. A Epoché significa a suspensão do juízo em relação ao
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fenômeno, ou seja, a pureza do fenômeno descrito. A “redução fenomenológica” diz respeito
à consciência pura do fenômeno, o retorno às coisas mesmas (TRIVIÑOS, 2006).

Minayo (2006) discute a fenomenologia sociológica de forma crítica e aponta Alfred Schutz
como o autor principal dessa corrente que teve, como base para sua construção teórica, os
princípios da Fenomenologia Husserliana.

Ele dá consistência sociológica aos princípios filosóficos de Husserl e cria
teoria e método para abordagem da realidade social. A fenomenologia
sociológica apresenta: (a) uma crítica radical ao objetivismo da ciência e
propõe a subjetividade como fundante do sentido; (b) da relevância à
subjetividade como constitutiva do social e inerente ao âmbito da
autocompreensão objetiva; (c) constitui a descrição fenomenológica como
tarefa principal da sociologia (MINAYO, 2006, p. 144).

Para Minayo (2006), a obra de Schutz apresenta a fenomenologia da vida cotidiana, assim
como a categorização dos conhecimentos construídos a partir da realidade social, e os
princípios do modelo científico para a compreensão do mundo social. Nesse sentido, Schutz
apresenta a tipificação que é entendida como uma construção dos próprios atores sociais sobre
o significado e classificação da realidade. Para Schutz, a realidade social já tem sentido e já
foi interpretada e estruturada pelos atores sociais, para o cientista fica a tarefa de revelar o
significado da realidade social. Dessa forma, o cientista apresentará os modelos construídos a
partir da vivência de cotidiano expressada pelas pessoas, cabe a ele captar os modelos de
tipificação para a compreensão científica do fenômeno.
Embora Minayo apresente a construção teórica de Schutz, caracteriza essa teoria como “teoria
fraca” no que diz respeito aos aspectos sociológicos das relações humanas. Nesse sentido,
Bauman (1977), em Por uma Sociologia Crítica, apresenta argumentos favoráveis à
Fenomenologia Husserliana, assim como alguns pontos críticos que confrontam a
fenomenologia com a sociologia.
Para Bauman, a Fenomenologia é uma crítica respeitável ao positivismo e um “programa”
inquestionável e forte como método. Porém admite que, como método para a sociologia,
ainda apresenta algumas questões embaraçosas. No entanto, considera que

Há várias maneiras pelas quais a crítica à sociologia pode pedir inspiração à
revolução filosófica husserliana. Todas, certamente, estão relacionadas com
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a re-avaliação husserliana das realidades e não com os seus achados
específicos e soluções propostas. Primeiro é a restauração Husserliana da
subjetividade ao status de um objeto válido de conhecimento – de fato o
único válido. [...] O segundo, e mais importante, é o significado
peculiarmente ativo que Husserl, seguindo Bretano, deu à sua noção de
subjetividade: é uma entidade caracterizada, acima de tudo, pela sua
intencionalidade, o único elemento ativo capaz de gerar significados e, na
verdade, criar as suas próprias coisas na sua sólida modalidade de
Bewusstsein. [...] Terceiro, o tratamento que Husserl dá ao significado
fornece os meios para emprestar consistência e coesão aos princípios
metodológicos da hermenêutica. [...] o significado é simultaneamente a única
fonte e o único sentido de Bewusstsein – a única existência que pode ser
legítima e sensivelmente discutida por quem quer que deseje apreender o
verdadeiro conhecimento das coisas (BAUMAN, 1977, p. 85-86).

Bauman também aponta que a fenomenologia de Husserl propõe que, ao invés dos
significados serem trazidos de “fora” para dentro, o que interessa é a vivência “de dentro”.

Considerando que este estudo se desenvolve em um contexto institucional acadêmico
multidisciplinar, passível do trânsito das ciências sociais, humanas e da saúde, pois o foco
central é o desenvolvimento social em toda a sua complexidade conjuntural, lançamo-nos no
campo metodológico da fenomenologia, por entendermos que esta atitude nos daria condição
para a compreensão do fenômeno. Aqui nos interessa o significado da vivência das pessoas
em relação às práticas da ESF.

A atribuição de significados é apresentada por vários autores contemporâneos para orientar a
constituição da pesquisa e análise de dados no método fenomenológico. Assim, Martins e
Bicudo (2005) consideram que, sendo a pesquisa fenomenológica dirigida para significados,
tanto na coleta de dados como em sua análise, a preocupação do pesquisador deve ser com os
significados atribuídos pelos sujeitos para o evento e não com dados apresentados. Dessa
forma, o método fenomenológico não valoriza a quantidade de sujeitos de pesquisa e sim a
profundidade atribuída à investigação. Para Moreira (2002), a estratégia de coleta de dados
mais utilizada é a entrevista oral aberta e com poucos participantes, geralmente com uma
média de seis a oito sujeitos.

Portanto, procedemos à estruturação e análise da nossa pesquisa fundamentados nos passos
propostos por Martins e Bicudo (2005) para o método fenomenológico. Estes autores,
embasados nos princípios da fenomenologia de Husserl, apresentam os procedimentos que
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devem ser adotados para a garantia do cientificismo da pesquisa fenomenológica: a situação
de pesquisa; a constituição dos dados; a constituição do método; e a constituição da descrição.
Para esses autores, na situação de pesquisa fenomenológica, o pesquisador “[...] não possui
princípios explicativos, teorias ou qualquer indicação definidora do fenômeno. Inicia o seu
trabalho interrogando o fenômeno” (MARTINS; BICUDO, 2005, p. 92). Os sujeitos de
pesquisa descrevem como vivenciam o fenômeno. Para a constituição de dados o que importa
na fenomenologia é o significado para o sujeito daquilo que está sendo investigado,

O alvo da investigação é chegar aos significados atribuídos pelos sujeitos à
situação que está sendo pesquisada. Os dados obtidos são as situações
vividas que foram conscientemente tematizadas pelo sujeito. Os significados
são os aspectos do evento que o sujeito tematizou conscientemente

(MARTINS; BICUDO, 2005, p. 93).
A constituição do método caracteriza-se pela capacidade do pesquisador em sistematizar o
que foi descrito pelo sujeito de pesquisa, ou seja, descobrir a realidade social que o sujeito
descreve tal qual ele a vivencia.

A constituição da descrição propõe que o pesquisador organize o material coletado de forma a
garantir a precisão do conteúdo relevante para o fenômeno. Para a análise da descrição e
obtenção dos significados, o pesquisador deve transcrever fidedignamente as entrevistas, ler e
reler o material até que seja possível adentrar na experiência vivida para chegar aos
significados, até que ele possa ter uma “unidade e significação”. O pesquisador então
reagrupa os conteúdos relevantes para desenvolver a análise.

Dessa forma realizamos nosso estudo, seguindo os passos descritos por Martins e Bicudo. As
entrevistas foram realizadas com sete pessoas da Comunidade Cidade Cristo Rei, escolhidas
aleatoriamente através de sorteio, utilizando o mapa que define o território contendo as
famílias e residências atendidas pela ESF da Comunidade. O sorteio foi realizado a partir dos
números das residências contidas no mapa. Conforme sugerido por esses autores, a pergunta
dirigida aos sujeitos de pesquisa foi: como você vivencia as práticas da Estratégia de Saúde
da Família aqui na Comunidade? A partir dessa pergunta vários conteúdos foram surgindo,
permitindo-nos o aparecimento de outras questões, abordando o fenômeno e proporcionando
que os sujeitos descrevessem suas vivências.
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Simões e Souza (1997) apresentam o percurso para uma entrevista fenomenológica no campo
da pesquisa. Para as autoras, a entrevista pode ser composta de uma pergunta norteadora, em
que esta interrogativa deve ser clara e explicitar o objeto para alcançar a descrição das
vivências singulares. A pergunta norteadora abre para a possibilidade de outras perguntas que
contemplem o objeto, ou seja, a entrevista deve proporcionar “a compreensão do fenômeno
vivido investigado e não à explicação”, a interrogativa deve “procurar saber e não sobre”
(SIMÕES; SOUZA, 1997, p. 16).

Para registro das entrevistas lançamos mão de gravação a partir da utilização de um MP4,
com a finalidade de garantir o maior contato com o conteúdo da entrevista. Para as gravações
acontecerem, solicitamos autorização prévia dos participantes mediante consentimento livre e
esclarecido.

No decorrer deste estudo chamamos os nossos sujeitos de pesquisa de M, caracterizando o
morador da comunidade e garantindo o anonimato dos participantes. Estas referências foram
numeradas para melhor identificação dos entrevistados, ou seja, apresentamos M1, M2, M3,
M4, M5, M6 e M7.

Quanto aos aspectos éticos desta pesquisa é importante ressaltar que o interesse pela ética
aplicada à vida cresce com a reflexão acerca dos conflitos entre as biotecnologias e a vida.
Nesse contexto, a pesquisa obedeceu aos critérios estabelecidos pela Resolução Nº 196/96, do
Conselho Nacional de Saúde, que preconiza e regulamenta os aspectos éticos legais da
pesquisa com seres humanos. Como recomendam esses critérios, foram adotados os seguintes
passos: assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos sujeitos do estudo
(exemplar disponível no anexo I), garantia de anonimato e a liberdade de participar ou retirar
o consentimento em qualquer fase da pesquisa. O parecer consubstanciado concedido pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Unimontes está identificado na Instituição pelo processo
número 2130.

O nosso estudo foi articulado em capítulos. No primeiro, apresentamos o histórico da
Estratégia de Saúde da Família, seu funcionamento e propostas de promoção e prevenção à
saúde. Com o intuito de não se perder a fidedignidade desse histórico, utilizamos como fonte
as portarias, legislações, textos do Ministério da Saúde e pesquisas científicas sobre o tema.
No segundo capítulo, discutimos a vulnerabilidade social e a violência como fenômenos da

26

modernidade que assolam os centros urbanos no Brasil, em muitos países na América e em
outros continentes, inviabilizando o exercício de políticas públicas tradicionais. No terceiro
capítulo, apresentamos a discussão relacionada às unidades de significados atribuídos à
vivência das pessoas em relação às práticas da ESF na Comunidade Cidade Cristo Rei. As
unidades de significados encontradas foram: a vivência do estigma; a violência na
comunidade; a Estratégia de Saúde da Família como problema; despreparo dos profissionais;
falta de médico e a intervenção das esferas públicas.

Ao final deste estudo, apresentamos as considerações finais, nas quais buscamos expor os
nossos resultados e possibilidades conclusivas sobre o tema proposto.
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CAPÍTULO 1
HISTÓRICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

A preocupação com a saúde das pessoas reflete um contexto social, econômico e político.
Enquanto até a primeira metade do século XIX a medicina cuidava dos fenômenos do corpo e
a igreja das perturbações da alma, com o advento do desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e o surgimento de um homem que deseja e que consome, nasce uma nova era. Essa
nova realidade atravessa o século XX e caracteriza o século XXI, considerando o homem
como um ser biopsicossocial, que demanda ações integradas dos setores públicos, que deve
ser escutado e ter atitude participativa na manutenção de sua saúde e cura de sua doença. Esse
é o campo em que se configura a Estratégia de Saúde da Família.

Portanto, apresentar o histórico da Estratégia de Saúde da Família sem fazer um breve esboço
da Reforma Sanitária e sem esclarecer sobre os conceitos de saúde e atenção primária poderia
nos furtar a possibilidade de entender o contexto em que se articulou a sua construção. Com a
finalidade de evidenciar esse contexto, primeiramente trataremos da Reforma Sanitária e da
compreensão do conceito de saúde, posteriormente da atenção primária em saúde e então
abordaremos a construção e formatação atual da ESF. No nosso estudo enfatizaremos a
contextualização da ESF no percurso histórico das políticas e ações da Atenção Primária em
saúde.

1.1 Reforma sanitária no Brasil

A Estratégia de Saúde da Família nasce no contexto da Reforma Sanitária no Brasil. Segundo
Mendonça e Caleiro (2009), essa reforma é caracterizada por um movimento envolvendo os
trabalhadores da saúde, as instituições de ensino, os governantes e a sociedade em geral. A
partir das mudanças fomentadas pela Reforma Sanitária foi possível a criação do SUS
(Sistema Único de Saúde) e a implementação de uma estratégia de atenção primária à saúde
da população.
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Mendonça e Caleiro (2009) apresentam o percurso histórico do movimento sanitarista no
Brasil do início do século XX ao final desse mesmo século. As autoras enfocam os principais
movimentos na saúde tecidos sob o contexto social, político e econômico de cada época.
Destacam a criação dos órgãos, institutos e serviços governamentais, a abordagem médicosocial que caracterizou a década de 70 e a crise na saúde no início da década de 80,
evidenciando a importância do Município de Montes Claros – MG para a Reforma Sanitária
brasileira. Nessa trajetória são apresentadas as articulações políticas e sociais para a criação
do SUS em 1990, seus princípios norteadores e a nova configuração da saúde no Brasil que
adentra o século XXI.

Eugênio Vilaça Mendes (1999a), anteriormente a essas autoras, também percorreu todo o
processo da Reforma Sanitária, discutindo a transição de cada governo e dando destaque ao
contexto de crise econômica que caracterizou o Brasil na década de 1980, aponta também a
importância das Universidades para as transformações políticas na saúde e para a implantação
de práticas comunitárias voltadas para a medicina social. Para Mendes, a Reforma sanitária

[...] pode ser conceituada como um processo modernizador e democratizante
de transformação nos âmbitos político-jurídico, político-institucional e
político operativo, para dar conta da saúde dos cidadãos, entendida como um
direito universal e suportada por um Sistema Único de Saúde, constituído
sob regulação do estado, que objetiva a eficiência, eficácia e equidade e que
se construa permanentemente através do incremento de sua base social, da
ampliação da consciência sanitária dos cidadãos da implantação de um outro
paradigma assistencial, do desenvolvimento de uma nova ética profissional e
da criação de mecanismos de gestão e controle populares sobre o sistema
(MENDES, 1999a, p. 42).

Mendes chama atenção para a relevância da Constituição de 1988, como um avanço para a
democracia, para a luta política e para a reforma na saúde. Assim, a década de 1980 realmente
consolida um novo projeto neoliberal da saúde, oportunizando graus de universalização que,
concatenados com a Constituição, levam à criação do SUS em 1990.

Para Paim (1997), a década que antecede a Constituição de 1988 e a criação do SUS
caracterizou fortemente o movimento sanitarista no Brasil, pois, na década de 1970, o
movimento na saúde já despontava com práticas da medicina social e tinha “[...] a importância
de questionar a concepção de saúde restrita à dimensão biológica e individual, além de
apontar diversas relações entre a organização dos serviços de saúde e a estrutura social”
(PAIM, 1997, p. 11).
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Cabe ressaltar que Montes Claros - MG teve uma importância ímpar na Reforma Sanitária
Brasileira com ações que se iniciaram exatamente nessa década. Mendonça (2009), baseada
na discussão de Sarah Escorel (1998) sobre o movimento sanitário no Brasil, apresenta o
Projeto Montes Claros (PMC) em três momentos históricos: “[...] entre os anos 1971 e 1974,
no qual predominavam as ações de controle de natalidade; o segundo entre 1975 e 1977, que
foi o PMC propriamente dito; e o terceiro, após 1978, quando o projeto foi incorporado ao
programa de Interiorização das ações de saúde e saneamento (PIASS)” (MENDONÇA, 2009,
p. 41-42). Esse projeto inovou as práticas em saúde, pois se tratava de um modelo alternativo
financiado por agências americanas para o desenvolvimento e objetivava o implementação de
práticas comunitárias em saúde no âmbito da promoção e prevenção. Esse modelo logo se
expandiu para outros Municípios e Estados. O Projeto Montes Claros se destacou por
contemplar a regionalização, hierarquização, descentralização, administração democrática,
acessibilidade, integralidade e participação comunitária (MENDONÇA, 2009).

Dessa forma, Montes Claros entra para a História da saúde pública no Brasil como um espaço
onde foi concretizada a Reforma Sanitária e implantadas práticas renovadoras para a
assistência em saúde no campo da promoção, prevenção, assistência coletiva e abordagem
social. Outros projetos tiveram relevância para a Reforma Sanitária, entretanto Montes Claros
recebe destaque dos autores pela eficácia da efetivação de suas práticas.

Assim a Reforma Sanitária, a partir dos projetos que caracterizaram o movimento, da nova
concepção de saúde e das práticas sociais, é solo fértil para o desenvolvimento da atenção
básica em saúde e criação do Programa de Saúde da Família, hoje ESF.

1.2 Conceito de saúde

Segundo Scliar (2007), a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi instituída após a Segunda
Guerra Mundial e a partir da criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Até então
não havia um conceito de saúde universalmente aceito, pois as definições eram de acordo com
as especificidades culturais de cada lugar e de cada período histórico. A OMS diz que “saúde
é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social”, derrubando a concepção
biologicista de saúde que a definia como ausência de doença. Este conceito ampliado traz a
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saúde como um estado determinado por vários fatores e é preciso possuí-los para ser saudável,
ou seja, a pessoa precisa estar fisicamente bem, não possuir doença, estar mentalmente
“equilibrada”, ter alimentação adequada, moradia, meio ambiente, transporte, liberdade,
emprego, lazer e educação, acesso e posse de imóveis, e acesso aos serviços de saúde. Esse
conceito foi o único até então difundido e aceito em todo o mundo porque é um conceito que
traz, embutido nele, o discurso do desenvolvimento. Segundo Scliar (2007, p.38),

[...] a OMS ampliou consideravelmente seus objetivos, como resultado de
uma crescente demanda por maior desenvolvimento e progresso social. [...]
A conferência enfatizou as enormes desigualdades na situação de saúde entre
países desenvolvidos e subdesenvolvidos [...]. O sistema nacional de saúde,
por sua vez, deve estar inteiramente integrado no processo de
desenvolvimento social e econômico do país, processo este do qual saúde é
causa e conseqüência.

Este mesmo autor faz um percurso pela história da saúde procurando discorrer sobre os vários
conceitos de saúde e os fatores sociais, econômicos e políticos que influenciaram nas várias
definições. Ele ainda aponta que, desde o período pós Primeira Guerra Mundial, existe uma
grande preocupação com a saúde pública, e que a Europa já buscava políticas estatais de
atenção à saúde e já aplicava estudos estatísticos para diagnóstico e implantação de
programas. Os países europeus pós Primeira Guerra já tinham o objetivo de criar um único
conceito de saúde, que só poderia ser possível através de um organismo internacional, mas a
Liga das Nações não conseguiu este objetivo, sendo ele alcançado somente no pós Segunda
Guerra Mundial, com a OMS.

É importante ressaltarmos que a mola precursora deste interesse sobre a saúde eram as
condições sanitárias das classes trabalhadoras europeias, com intuito de “proteger” as massas
de possíveis doenças endêmicas e epidêmicas que poderiam devastar bairros operários e
também o controle dessas doenças e dessas pessoas pelo Estado. Na sociedade moderna, a
saúde é fator relevante para a produtividade e por isso esse tema, desde o pós Segunda
Guerra, ilustra o interesse político, social e econômico dos países desenvolvidos e em
desenvolvimento.

Mendes (1999a), em Uma Agenda para a Saúde, aborda as Reformas na saúde em vários
países e, principalmente, no Brasil. Discute sobre a importância do conceito ampliado de
saúde para as propostas neoliberais nesse campo. Ainda discutindo as Reformas na saúde,
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Mendes (1999b) em Distrito Sanitário, expõe o conceito de saúde apresentado pelo
Ministério da Saúde (1987) como aspecto fundamental para a Reforma Sanitária:

[...] a saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de
determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento,
devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Em seu
sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho,
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a
serviços de saúde. É assim antes de tudo, o resultado das formas de
organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades
nos níveis de vida (MENDES, 1999b, p. 42-43).

Segundo Buss e Pellegrini Filho (2007), a conceituação de saúde sofreu várias influências no
decorrer da história, ora com maior peso biológico, ora com maior influência social, porém
compartilham com Scliar que a definição, em 1948, pela Organização Mundial de Saúde,
proporciona um novo caminho para a história da saúde. Desde então os setores
governamentais e acadêmicos em vários países começam a implantar políticas e práticas
numa perspectiva ampliada de saúde.

No Brasil o conceito ampliado de saúde sustentou a construção do SUS e todas as ações
contempladas por essa política pública. A proposta de um sistema de saúde sustentado por
uma teoria social com esse conceito garantiu e garante práticas abrangentes multi e
interdisciplinares no campo da saúde como proposto pela Estratégia de Saúde da Família.

1.3 Conceito de família

A família é uma instituição histórica e como tal se adapta aos modelos políticos e
econômicos. A vida familiar como instituição privada é consolidada, no século XVIII, quando
o formato de organização social regula a família com residência, emprego e a mãe como
referência de cuidado para a família no continente Europeu.

Uma conjunção de condições empurra a família para organizar o seu viver,
num contínuo crescente, em direção à esfera privada, tornando-se modelo
hegemônico de família, nas sociedades industriais modernas, o da família
conjugal burguesa. Na esfera política havia o interesse em reverter a alta
mortalidade infantil que produzia crescimento negativo de cidadãos;
requisitava-se corpos saudáveis para o processo de industrialização
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emergente, havendo também o interesse no controle das condições sanitárias,
precarizadas pelo viver das pessoas nas ruas (RIBEIRO, 2004, p. 659).

Em um movimento constante, a família como instituição privada vai se organizando e
tomando forma no cenário capitalista e industrializado. Com a industrialização, os modos de
vida passam a refletir a proposta liberal, inclusive no que diz respeito aos problemas
emergentes da época: desemprego e pobreza. Diante do novo contexto social, o século XIX se
caracteriza pela preocupação do Estado com esses novos problemas que se estendem para o
início do século XX, não mais somente na Europa como também nas Américas, suscitando a
intervenção estatal no desenvolvimento de ações que promovam o crescimento e produção,
porém que reduzam as desigualdades e problemas sociais (RIBEIRO, 2004).

Ainda Ribeiro (2004) esclarece que, nesse caminho, a segunda metade do século XX é
caracterizada pela efetivação da intervenção estatal caracterizada pela implantação de
políticas públicas com o objetivo de atender às novas demandas sociais. As novas políticas
investem na recuperação e fortalecimento das famílias para a garantia de condições de vida,
construção da identidade e inclusão social. Perante esse quadro, o tema família ilustrou várias
conferências realizadas em muitos países com o apoio da ONU e embasadas na defesa da
garantia dos direitos humanos. Para Ciancirulho et al. (2002), no caso brasileiro esse
movimento, juntamente com a constatação de problemas ligados a mortalidade infantil,
desnutrição, progressão de doenças endêmicas e epidêmicas, convergiu na implementação de
políticas públicas com foco na família na década de 1980 e 1990.
Mendes (1999b), ao abordar a família como foco da ESF, esclarece que “[...] a família que se
fala deve ser compreendida historicamente, na especificidade de cada época e dependendo dos
grupos sociais aos quais pertence” (MENDES, 1999b, p. 158). Para ele, temos que considerar
os vários tipos de famílias no que diz respeito aos laços afetivos, assim como às condições,
culturais, sociais e econômicas. Dessa forma, as políticas devem incorporar a família como
instituição em transformação e com novos significados.

A família é reconhecida como fator positivo de atuação da ESF por autores sanitaristas como
Franco e Merhy (2000). Desse modo, Santana e Carmagnali referenciam esses autores para
sustentar suas discussões sobre as estratégias para a operacionalização da saúde da família, e a
relevância dessa proposta em priorizar a família e não o indivíduo.
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[...] afirmam ser positivo apontar o foco de atenção de uma equipe de saúde
para um "indivíduo em relação" em oposição ao "indivíduo biológico". De
acordo com eles, onde houver famílias na forma tradicional, a compreensão
da dinâmica deste núcleo, através da presença da equipe no domicílio, é
potencialmente enriquecedora ao trabalho em saúde. Colocam, porém, que
nem sempre este núcleo está presente ou é o espaço da relação
predominante, e até mesmo o lugar de síntese das determinações do modo
de andar a vida das pessoas em foco (FRANCO; MERHY, 2000, apud
SANTANA; CARMAGNANI, 2001, p. 39-40, grifos do original).

Com base nos aspectos citados, o conceito de família, considerado pela ESF, refere-se a uma
instituição em movimento, com a capacidade de construções que possam garantir condições
de vida e que se apresentam na sociedade moderna com vários formatos que devem ser
considerados na implantação e implementação das políticas públicas. Assim, a família se
torna objeto da Estratégia de Saúde da Família sendo considerada o foco das ações como
espaço privilegiado das práticas de prevenção e promoção da saúde.

1.4 Atenção primária em saúde

Pensar o conceito da atenção primária à saúde, considerando a amplitude da perspectiva de
saúde como demonstramos, envolve a compreensão da configuração deste numa realidade
neoliberal. Assim como se configura o conceito de saúde, a industrialização, a tecnologia, a
valorização do trabalho e a reorganização social impulsionaram os organismos mundiais a
novas preocupações com as condições de vida das pessoas, diante das demandas surgidas a
partir de um novo contexto socioeconômico e criaram uma nova direção para se pensar
serviços de saúde.

Nesse sentido, Cohn (2005) apresenta a importância do contexto neoliberal para o surgimento
e valorização das ações governamentais no âmbito das políticas sociais, trazendo a saúde
como um dos pontos centrais dessas políticas. Desse modo, a saúde passa a ser reorganizada a
partir da nova ordem econômica mundial e a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta
um novo panorama, no qual os países devem acelerar o desenvolvimento de programas de
saúde. Nesse contexto, o poder público passa a ter papel fundamental no controle dos
problemas de saúde e o dever de organizar os serviços privilegiando a atenção básica e
delegando à competência privada somente os serviços não essenciais.
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Starfield (2002) considera que os determinantes de saúde envolvem fatores genéticos,
ambiente social e físico, comportamento e serviços de saúde. Os determinantes sociais vão
influenciar tanto no âmbito individual como na coletividade. A forma como as pessoas vivem
em um determinado grupo, como elas se relacionam, se organizam, as características
comportamentais dessas pessoas, as condições de trabalho, educação, riqueza/pobreza, vão
determinar as suas condições de saúde. Portanto, a atenção à saúde não pode se reduzir apenas
ao tratamento específico da doença e sim “[...] considerar o contexto no qual a doença ocorre
e no qual o paciente vive. Além disso, raramente as enfermidades existem de forma isolada,
especialmente quando apresentadas ao longo do tempo” (STARFIELD, 2002, p 21). A
atenção primária à saúde deve oferecer possibilidades diagnósticas múltiplas e não se ater às
especialidades.

A nova conjuntura mundial que caracteriza a segunda metade do século XX traz à tona uma
realidade de desigualdades econômicas entre os países e sociais entre as populações. Uma
realidade de pobreza e exclusão é evidenciada devido aos recursos tecnológicos que a mídia
alcança e, por isso, compete ao mundo globalizado a tarefa de pensar modos para redução das
diferenças e garantia da vida para as pessoas.

Segundo Starfield (2002), o reconhecimento das grandes diferenças sociais entre os países
levou a OMS a estabelecer, através do documento conhecido como a Carta Lubliana,
princípios para organização dos sistemas de saúde, que deveriam ser
• dirigidos por valores de dignidade humana, equidade, solidariedade e
ética profissional;
• direcionados para a proteção e promoção da saúde;
• centrados nas pessoas, permitindo que os cidadãos influenciem os
serviços de saúde e assumam a responsabilidade por sua própria saúde;
• focados na qualidade, incluindo a relação custo-efetividade;
• baseados em financiamento sustentável, para permitir a cobertura
universal e o acesso eqüitativo; e
• direcionados para a atenção primária. (STARFIELD, 2002, p. 20)

Ainda são poucos os estudos que realmente enfatizam e tratam com consistência a correlação
entre saúde da população e riqueza do país. Porém, das pesquisas disponíveis, é possível
apontar que “[...] quanto maior a desigualdade de renda, maiores as taxas de problemas
relacionados à saúde, sem levar em conta a medida específica da desigualdade de renda”
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(STARFIELD, 2002, p.27). Estudos mostram também que a obtenção da equidade exige uma
eficácia na atenção primária e, para isso, devem-se considerar todos os determinantes para
saúde, principalmente os que dizem das condições de vida das pessoas.

São encontradas na literatura menções aos esforços para se definir atenção primária em saúde
desde o início da década de setenta, porém consolidamos um conceito a partir de três
perspectivas: da Organização Mundial de Saúde, da definição apresentada por Starfield
(2002) e do Ministério da Saúde do Brasil.

Para a OMS, a atenção primária foi definida como

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologias e métodos práticos,
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados
universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios
aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país possa
arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de autoconfiança
e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é
função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e
econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde,
levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas
vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de
atenção continuada à saúde. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE,
1978, p. 4)

Esse conceito foi determinado em 1979 e consolidado a partir das discussões e definições da
Conferência de Alma Ata em 1978, na qual ficou definido que programas envolvendo
saneamento básico, planejamento familiar, saúde materno-infantil, prevenção de doenças e
promoção da saúde contemplando educação e nutrição, tratamento para doenças comuns,
distribuição de medicamentos essenciais e assistência medica básica seriam as bases para a
atenção primária. Assim, a OMS considera que a atenção primária é a porta de entrada para os
serviços de saúde e que os serviços de atenção primária devem estar próximos da
comunidade, devem também desenvolver ações preventivas e não somente curativas, aliás,
devem priorizar as ações comunitárias e prezar pelo baixo custo.

Para Cohn (2005), desde a Declaração de Alma Ata todos os países têm se voltado para a
tentativa de construir estratégias para atenção primária em saúde. Assim, não só os governos,
mas também todos os segmentos da população têm se atentado para a saúde, com o objetivo
de “[...] influenciar o Estado na formulação e na implementação de políticas, sobretudo as da
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área da saúde, que melhor atendam às suas demandas e necessidades” (COHN, 2005, p. 60).
Para tanto, muitos governos passam a implementar políticas de saúde que atendam a
necessidade médica básica da população.

Para Starfield (2002, p. 28),
[...] atenção primária é aquele nível de um sistema de serviço de saúde que
oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas,
fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a enfermidade) no
decorrer do tempo, fornece atenção para todas as condições, exceto as muito
incomuns ou raras, e coordena ou integra a atenção fornecida em algum
outro lugar ou por terceiros. Assim, é definida como um conjunto de funções
que, combinadas, são exclusivas da atenção primária. [...] a atenção primária
é uma abordagem que forma a base e determina o trabalho de todos os outros
níveis dos sistemas de saúde.

Dessa forma, a autora também trata a atenção primária à saúde como a porta de entrada dos
serviços de saúde que diz de uma atenção voltada para os problemas gerais da população, da
prática preventiva das doenças comuns e possíveis em um modo de vida de uma determinada
população. Fica definido que a atenção primária deve agir diretamente na comunidade e não
pode reduzir suas ações ao consultório médico ou ao centro de saúde e, sim, abranger as
escolas e lares, ou seja, privilegiar as ações comunitárias.

A aplicação desses conceitos muitas vezes encontra alguns percalços como, por exemplo, em
países onde ainda existe uma cultura hospitalocêntrica, uma supremacia do poder médico e
ineficácia das escolas de saúde para atenção primária. Essa situação é aplicável ao Brasil,
pois, segundo Terezinha C. P. Campos (1995), o país ainda tem o Hospital como o lugar onde
a população busca a saúde, o cultivo da valorização dos especialistas e dos recursos
tecnológicos, determinando a estes todos os níveis de diagnósticos. Dessa forma, no Brasil as
práticas de atenção primária ainda são deficitárias, favorecendo a busca pelos serviços
ambulatoriais (média complexidade) e hospitalares (alta complexidade). Outra dificuldade é
com os países industrializados, com uma economia bem desenvolvida, que têm os sistemas de
saúde bem estabelecidos e, por isso, não entendem a necessidade de trabalhar especificidades
comunitárias, focando em práticas mais igualitárias.

Starfield chama a atenção para a efetividade da atenção primária, pois esta só alcança seus
objetivos quando se configura como meta e possui uma organização que privilegia a
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equidade, a justiça social e o conceito amplo de saúde e se responsabiliza pelo
desenvolvimento dos sistemas de saúde.

Na utilização do conceito de Atenção Primária apresentado pelo Ministério da Saúde,
abordaremos o termo como sinônimo de Atenção Básica em Saúde. Para essa apresentação
estamos amparados pelo estudo realizado por Célia Regina R. Gil (2006) que investigou, por
meio de documentos oficiais do Ministério da Saúde e revisão bibliográfica em base
eletrônica científica, os conceitos de Atenção básica e Atenção primária. O estudo concluiu
que o material pesquisado não faz diferenciação entre os dois termos e que ora usam um, ora
outro para os mesmos desígnios; atestou também que a Saúde da Família é a principal
estratégia da Atenção Básica. Desse modo, o Ministério da Saúde define Atenção Básica
como “[...] um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível
de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos,
tratamento e reabilitação” (BRASIL, 2001, p. 87).
A Atenção Primária em Saúde no Brasil é organizada a partir da Lei 8080 e está
fundamentada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, saúde como direito
de

todos,

Integralidade

da

assistência,

Universalidade,

Equidade,

Resolutividade,

Intersetorialidade, Humanização do Atendimento e Participação. Assim, os serviços de
Atenção Primária à Saúde no Brasil estão organizados em rede regionalizada e hierarquizada
em cada município. Para Carlos E. A. Campos (2003), a atenção primária em saúde é um
sistema extremamente complexo no campo teórico e na aplicabilidade prática, pois requer
estratégias que possam abranger um território e ao mesmo tempo tratar de suas
especificidades. Embora requeira o mínimo de parafernália tecnológica, requer um alto nível
tecnológico teórico e prático.

Levando em conta os conceitos apresentados, podemos inferir que Atenção Primária à Saúde
é o nível básico de atenção, possui baixo custo, é altamente complexa e tem como objetivo
atender as especificidades de uma população definida regionalmente, conhecer seus
problemas, estar próxima da população, ser a porta de entrada do sistema de saúde e ter sua
organização respaldada no poder público. Por conseguinte, esta compreensão norteia toda a
nossa discussão sobre atenção primária.
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Contudo, precisamos considerar que, embora a atenção primária tenha o objetivo de atender
populações em suas especificidades, a proposta política brasileira é única para todo o país.
Nesse sentido, a proposta de atenção primária fica fragilizada, pois temos um Brasil de vasta
extensão territorial que comporta várias culturas e modos de vida.

Amorim e Araújo (2004) discorrem sobre as condições do Brasil na atualidade, apresentando
as características predominantes de urbanização do país e ressaltando as grandes divergências
culturais que compõem o país. Na distribuição regional, o sudeste apresenta a maior
população, renda per capta e expansão industrial. As outras regiões também apresentam
características específicas que se refletem no modo de vida das pessoas, inclusive nas doenças
e na forma como as pessoas adoecem, o que demonstra que esses aspectos também deveriam
influenciar na efetivação das políticas públicas.

1.5 A Estratégia de Saúde da Família

A Estratégia de Saúde da Família tem um histórico que abarca movimentos que datam de
quase um século até os dias de hoje. Conill (2008, p. 8) ressalta que “[...] a relação entre
pobreza, doença e vida urbana está na origem dos modelos de assistência”. Durante a
Revolução Francesa e Revolução Industrial Inglesa, já existia a prática de saúde pensada a
partir de uma região demarcada geograficamente. Nos EUA, no início do século XX já
existiam programas sociais e de saúde para atender a população excluída, em que uma das
características também era a definição territorial e a proposta incluía a interação dos
profissionais com a comunidade atendida.

A noção de atenção primária foi divulgada em 1920 através de um documento na GrãBretanha, que apresentava a hierarquização e regionalização dos cuidados em saúde. Este
documento foi responsável pelo conceito de regionalização como “[...] um sistema de
organização de serviços planejado para responder aos vários níveis de necessidades de
serviços médicos da população” (STARFIELD, 2002, p. 30). Praticamente após meio século,
esse conceito vem sustentar a organização dos serviços de saúde em muitos países, inclusive
nos EUA, quando a Nação, diante da explosão industrial, da expansão da população periférica
e da preocupação com o crescimento de populações pobres, repensou as práticas
especializadas e abriu espaço para um movimento das práticas da medicina comunitária.
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A crise na saúde que movimenta os países para a Conferência de Alma Ata determina a
necessidade de mudanças quanto à aplicação de recursos, ineficiência do modelo médico
hegemônico, alto custo e baixa eficácia na atenção a saúde das pessoas. Gil (2006) e Conill
(2008) destacam o processo que culminou nessa crise. Desde o pós Segunda Guerra Mundial,
o mundo vivencia uma era de avanços tecnológicos, disseminação dos direitos humanos,
mudanças demográficas, inserção de mulheres no mundo do trabalho, avanço nas descobertas
científicas quanto às doenças e possibilidades de tratamento, condições que refletem
amplamente no modo de vida das pessoas.

Como citamos anteriormente, ressaltamos a atenção dada pela OMS no final da década de
1970 à situação socioeconômica mundial e sua relação com a condição de saúde das pessoas.
Nesse contexto e, a partir da Conferência de Alma Ata, vários países implementaram sistemas
de atenção primária à saúde. Conill (2008) acena para as características dessa época que
contemplam maior participação e controle da saúde pelo Estado, consolidação de movimentos
sociais que pressionam os governos por mudanças e maior democratização na saúde pública,
já como consequência das características anteriores, mas não menos importante.

Podemos inferir então que essa preocupação com a saúde primária da população é uma
realidade global e que as políticas de atenção primária têm origem no pós Segunda Guerra
Mundial e sofrem influência dos movimentos sanitaristas e higienicistas. Esta preocupação foi
centro da discussão na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Alma-Ata
(antiga URSS), que aconteceu em setembro de 1978 resultando na “Declaração de AlmaAta”. Este documento enfatiza que a saúde “[...] é um direito humano fundamental, e que a
consecução do mais alto nível de saúde é a mais importante meta social mundial [...]”.

Neste sentido, a saúde das pessoas de todos os países deve ser de interesse e responsabilidade
de todos, necessariamente descrita em todos os continentes por indicadores e todos os países
devem alcançar as metas indicadas pela Organização Mundial de Saúde. A Declaração de
Alma-Ata enfatiza, então, que os cuidados primários “[...] refletem, e a partir delas evoluem,
as condições econômicas e as características socioculturais e políticas do país e de suas
comunidades [...]”, ou seja, os cuidados primários ao mesmo tempo em que indicam a
condição de desenvolvimento de um país, quando da sua efetivação, apontam também para a
evolução do desenvolvimento. Esta Declaração assesta para uma meta em que, até o ano
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2000, todos os povos do mundo deveriam ter atingido “um nível de saúde que lhes permita
levar uma vida social e economicamente produtiva”. A conferência de Alma Ata impulsionou
o mundo para práticas e ações de cuidados primários e desde então os governos, inclusive o
brasileiro, buscam desenvolver programas de saúde mais abrangentes para as comunidades,
pois se declara que
O desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica
internacional é de importância fundamental para a mais plena realização da
meta de Saúde para Todos no ano 2000 e para a redução da lacuna existente
entre o estado de saúde dos países em desenvolvimento e o dos
desenvolvidos. A promoção e proteção da saúde dos povos é essencial para o
contínuo desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor
qualidade de vida e para a paz mundial (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA,
2009).

A organização dos serviços de saúde na Europa e nos EUA refletiu-se de forma indireta na
construção do sistema de saúde incorporado no Brasil. O SUS não segue uniformemente
nenhum desses modelos, mas foi pensado e consolidado a partir da realidade impressa no
mundo, a globalização. Os conceitos assegurados pelos organismos mundiais na área da
saúde, a necessidade de acompanhar uma lógica desenvolvimentista que previa tomada de
decisão dos governos diante da nova conjuntura política, econômica e social e,
consequentemente, a interferência e gerência dos sistemas de saúde pelo Estado, configuram o
nascimento do Sistema Único de Saúde.

No Brasil ocorreram várias tentativas de programas de saúde na década de 1980, mas,
somente a partir da Constituição de 1988 e da criação do SUS em 1990, foi possível a
elaboração de um programa que atendesse aos quesitos mundialmente determinados como
atenção primária à saúde: a Estratégia de Saúde da Família. Esta estratégia, assim como foi
determinado na Declaração de Alma-Ata, possui metas a serem cumpridas pelas esferas
gestoras em atenção básica (municipal, estadual e federal), metas estas que indicam o quão
desenvolvido o país se encontra.

Podemos compreender então que a Estratégia de Saúde da Família vem responder a uma
exigência dos organismos mundiais para o desenvolvimento e que, embora inicialmente
pareça apenas uma ação governamental a serviço da população, considerando suas
especificidades e necessidades, se apresenta também como um instrumento para servir a
indicadores homogeneizantes do desenvolvimento. Estamos diante de um dispositivo

41

governamental que, em seu conteúdo teórico, apresenta uma proposta de ação de atenção à
saúde, em que se delimita um território com características específicas para ser atendido, e
nesse espaço propõem-se ações integradas com a comunidade considerando suas necessidades
específicas, suas práticas sociais e culturais e, por outro lado, as práticas determinadas por
esse dispositivo devem atender a metas reduzidas a números.

Para Conill (2008), a década de 1970 foi marcante para as mudanças no sistema de saúde
brasileiro. Nesta década foram ampliados vários serviços de atenção à saúde voltados para as
populações mais pobres, serviços estes que contemplavam práticas comunitárias de saúde.
Experiências em todo o país foram registradas, dentre essas a experiência de medicina
comunitária em Montes Claros – MG. Estas experiências foram relevantes para se pensar um
sistema de atenção primária à saúde, considerando a regionalização e expansão da cobertura
em saúde.

Rosa e Labate (2005) consideram que as alterações na saúde pública ocorridas no Brasil
foram fundamentais para a criação do SUS e implementação da Saúde da Família. A criação
do Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (Conasp) em 1981, que
propõe reorganizar a assistência médica, o Programa de Ações Integradas (PAIS) em 1985 e o
encontro promovido pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco) e o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes), em 1984, para avaliação das
Ações Integradas em Saúde - AIS (anteriormente denominada PAIS), reforçaram o
movimento sanitário no Brasil.
Todos esses fatores, seguidos da VIII Conferência Nacional de Saúde que “[...] propôs
reforma administrativa e a unificação das instituições e serviços de cuidados médicos em um
único Ministério da Saúde, responsável pela condução e gestão de toda a política de saúde”
em 1986, substanciaram a reforma brasileira (ROSA; LABATE, 2005, p. 1029).

O contexto da crise brasileira na década de 1980 foi palco das mudanças e reformas no
sistema de saúde. Inicialmente as fusões de instituições e ampliação de serviços ambulatoriais
caracterizaram essa transição. Posteriormente, em 1988, a Constituição brasileira inscreve a
saúde como um direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde, através da lei
8080/90, traz a saúde como a garantia de outros fatores: moradia, alimentação, saneamento
básico, meio ambiente, trabalho, educação, transporte, lazer e acesso a serviços essenciais. É
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criada e lançada a proposta de uma política que pretende atender as pessoas integralmente,
considerando as especificidades que estas apresentam (CONILL, 2008).

A partir da criação do SUS estabelece-se então uma concepção ampliada do conceito de saúde
que, segundo Romagnoli (2006), viria contrariar o modelo assistencial e curativo vigente até a
Constituição de 1988. Este novo conceito propõe uma mudança da concepção clássica de
atenção à saúde para um conceito que estabelece uma relação direta entre saúde e condição de
vida. Neste sentido é proposto um conceito sustentado e ao mesmo tempo sustentáculo para o
desenvolvimento no contexto capitalista.

Outra lei importante para a reforma na saúde é a 8.142/90 que dispõe sobre a participação da
comunidade, através dos conselhos de saúde, no gerenciamento do SUS. Esta lei regulamenta
sobre a reunião dos conselhos nas Conferências de Saúde para “[...] avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo poder executivo ou, extraordinariamente por este ou pelo
Conselho de Saúde” (BRASIL, 2001, p. 35). Segundo Amorim e Araújo (2004, p. 18), “O
programa de Saúde da Família – PSF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde –
PACS, são estratégias e partes integrantes e fundamentais do Sistema Único de Saúde –
SUS”.

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), criado em 1991 com o objetivo de
desenvolver práticas para a erradicação das mortalidades materno-infantis, efetivamente nas
regiões norte e nordeste, impulsionou a constituição do Programa de Saúde da Família. A
partir de uma experiência bem sucedida do PACS no Ceará, o Ministério de Saúde percebe a
necessidade da ação de saúde ser voltada para a família e não mais para o indivíduo (ROSA;
LABATE, 2005). Em 1993 nasce o PSF com a finalidade de desenvolver práticas de
promoção, prevenção e atenção em saúde.

Desta forma, desde 1994 o PSF está presente em praticamente todos os municípios brasileiros
de norte a sul e se configura como principal estratégia para a atenção à saúde no que diz
respeito a cuidados primários. É importante ressaltar também que “[...] a Estratégia de Saúde
da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução histórica e
organização do sistema de saúde no Brasil” (BRASIL, 2009). A ESF vem atender à
Constituição de 1988 e viabilizar a saúde como um direito de todos, respondendo aos
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princípios doutrinários de Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade dos serviços,
equidade na assistência à saúde e integralidade da assistência.

O PSF passa a ser considerado em 1996 como uma Estratégia para reorientação do modelo
assistencial em saúde, propondo ações contínuas de promoção, prevenção, educação e atenção
à saúde e também com o intuito de reorganizar os sistemas de saúde a partir da articulação
com as redes assistenciais (BRASIL, 2009). Segundo Amorim e Araújo (2004), a meta da
ESF é articular a rede de saúde a partir da comunidade e contribuir com a organização dos
serviços de saúde em um município. Para esses autores a Estratégia de Saúde da Família se
configura como
[...] uma estratégia estruturante para a conversão do modelo assistencial a
partir da atenção primária em saúde, apresenta-se na conjuntura atual como
uma alternativa institucional e municipal de equilíbrio entre as ações de
cunho assistenciais e as intersetoriais, permitindo uma mediação estratégica
entre saberes e técnicas e entre o poder local e a população. (AMORIM;
ARAÚJO, 2004, p. 13)

O Programa Saúde da Família (PSF) é compreendido como uma estratégia (Estratégia de
Saúde da Família – ESF) que envolve ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e
visa atender um território definido buscando uma maior proximidade com a comunidade. A
equipe que compõe esta estratégia conta com agentes comunitários, médicos, enfermeiros e
dentistas e tem como objetivo trabalhar no levantamento de demandas específicas da
comunidade e prestar serviços pertinentes a estas. Como o maior foco da Saúde da Família é a
promoção e prevenção, as ações são programadas para atender a pessoa, a família e a
comunidade de forma integral e contínua e envolve visitas domiciliares, vacinação, consultas
e atividades grupais, devendo contar também com parcerias com a própria comunidade. A
equipe da Saúde da Família, geralmente, possui um espaço físico dentro da própria
comunidade que ela se propõe a atender, onde diariamente fica disponível para realizar os
atendimentos e ações comunitárias, no entanto esta equipe não deve resumir suas ações a este
espaço e sim expandir as práticas para todo o território atendido (BRASIL, 1998; AMORIM;
ARAÚJO, 2004; CONILL, 2008).

A Saúde da Família faz parte dos programas de atenção básica à saúde preconizados pelo
Ministério da Saúde, estes se caracterizam pelas ações de promoção, prevenção, proteção e
recuperação da saúde, pelo baixo custo, pela constituição de equipes multiprofissionais de
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ações preventivas e em território definido. A Estratégia de Saúde da Família é o serviço de
atenção à saúde mais próximo da população e foi criado a partir da necessidade de cuidados
preventivos, cuidados materno-infantis, mortalidade e doenças com agravos sociais.
(BRASIL, 2009).

A ESF é estruturada a partir de uma equipe mínima multiprofissional e de baixo custo para o
governo. A equipe de saúde atende um território específico que varia de uma população entre
2.400 a 4.500 habitantes. A quantidade de agentes irá variar de acordo com o número da
população atendida no território, sendo, no mínimo, 400 pessoas e, no máximo, 750. Essa
equipe constitui uma Unidade de Saúde que deve funcionar dentro do território geográfico
atendido (BRASIL, 2009).

A implantação da ESF no Brasil se expande na segunda metade da década de noventa e início
da década de 2000, principalmente nos municípios com Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) baixo. Os incentivos do Governo Federal vinculados a recursos estimulam a criação
dos serviços, principalmente nas cidades de grande porte. Amorim e Araújo, baseados nos
estudos sobre educação, atenção básica e reforma curricular de Souza e Sampaio (2002),
afirmam que

Pela evolução da implantação do PSF no Brasil, as regiões Nordeste e Sul
foram as que, inicialmente, apresentaram maior cobertura. Com o
surgimento em 1999, do incentivo federal por cobertura, houve uma adesão
maior em todas as regiões do país e, portanto, uma ampliação da cobertura
populacional. (AMORIM; ARAÚJO, 2004, p. 16).

Dados de 2004 apresentados por Conill (2008) mostram que as regiões que apresentavam
maior cobertura pela ESF eram as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul seguidas das regiões
Norte e Sudeste. Em Minas Gerais, a Estratégia de Saúde da Família foi implantada nos
municípios na década de 90, e a lei número 12.428/96–MG propunha benefício de recursos
para os municípios que incorporassem a ESF. Dados de 2003 mostram que “[...] o Estado de
Minas Gerais está dividido em 26 diretorias de Ações descentralizadas de Saúde – DADS,
com seus 853 municípios jurisdicionados” (AMORIM; ARAÚJO, 2004, p. 16).

Os estudos que buscam discutir sobre a atuação, eficácia e avaliação da ESF mostram que são
muitas as dificuldades para a operacionalização da ESF, conforme proposto em sua
legislação. Problemas relacionados à formação de profissionais para trabalho em saúde da
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família, estruturação da rede de saúde, despreparo dos gestores municipais, favelização dos
centros urbanos, corrupção, populações em condição de extremo risco social são dificuldades
que emperram o desenvolvimento dessa Estratégia.

Devemos considerar também que essas dificuldades dizem respeito à própria estruturação da
política pública, pautada em objetivos homogeneizantes e sedimentada em uma lógica
econômica. Fica difícil, quiçá impossível, propor uma alternativa para esses problemas, pois a
construção da política parte de uma demanda advinda do contexto capitalista e globalizante.
Estabelece-se aqui a contradição dessa política pública: sanar as dificuldades pressupõe novos
paradigmas para atenção primária em saúde.
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CAPÍTULO 2
VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLÊNCIA

Os conceitos de vulnerabilidade social e violência são complexos e apresentados a partir de
vários pontos de vista teóricos que explicitam a construção desses termos em seus aspectos
sócio-históricos. A vulnerabilidade social pode ser considerada como o reconhecimento da
fragilidade da vida humana diante das condições de precariedade e risco em que ela se
encontra, desse modo a vulnerabilidade social é espaço de produção da violência e esta, ao
mesmo tempo, é uma das características que compõem o estado de vulnerabilidade social. A
vulnerabilidade pode estar relacionada a vários aspectos da vida humana, social, biológico e
psicológico. Trataremos aqui da vulnerabilidade social. Da mesma forma, a violência que
pode ser caracterizada a partir de várias perspectivas. Neste estudo enfocaremos a violência
urbana e seus caracteres sociais. Para a compreensão desses conceitos explicitaremos algumas
construções teóricas e faremos uma discussão com propósito de correlacionar esses
fenômenos.

2.1 Vulnerabilidade social
O contexto de globalização dos últimos trinta anos (1980 – 2010), caracterizado pelas práticas
neoliberais da economia capitalista, traz consequências para a organização social,
principalmente nas cidades. Os movimentos sociais perderam força dando lugar à luta pela
sobrevivência, os sindicatos enfraqueceram e a ameaça do desemprego desarticulou as lutas
das massas populares trabalhadoras. A expectativa de melhores condições de vida e de acesso
a bens e serviços “inchou” as cidades, porém a globalização demonstra sua perversidade nas
práticas excludentes. O nível de exigência de qualificação para o trabalho aumentou e a
tecnologia dita as regras no mercado, ou seja, geralmente as vagas de emprego estão
direcionadas para as pessoas qualificadas, deixando aquelas sem formação, principalmente as
sem alfabetização, impossibilitadas de efetivar vínculos empregatícios. Nesse sentido, Castel
(1998) define que o trabalho assalariado, constituído por leis no século XX, insere as pessoas
e cria um sentimento de “pertença” à sociedade.
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Dentro da lógica neoliberal em que todos os países do ocidente se consolidaram nas últimas
décadas, inclusive o Brasil, o desemprego, o êxodo rural e a favelização são problemas reais
que requerem investimentos científico, econômico, político e social. O desejo de habitar a
cidade levou muitos brasileiros a migrarem, e sem qualificação para o mercado de trabalho.
Dessa forma, as migrações para as cidades, principalmente os grandes centros, acabaram
formando comunidades sem infraestrutura para garantia das necessidades básicas, deixando
essas pessoas, que vieram para os centros urbanos em busca de “uma vida melhor”, à margem
da sociedade (ROMERO, 2009b).

As metrópoles tornam-se palco dos fatores condicionantes para a vulnerabilidade social.
Nesse sentido, compreender a dinâmica desses fatores e avaliar como esse conceito se aplica
nos centros urbanos foram objetivos do estudo de Cunha et al. (2010) sobre vulnerabilidade
sociodemográfica e dinâmica intermetropolitana. Essa pesquisa apresenta uma discussão
conceitual sobre vulnerabilidade social e defende que esse conceito ainda está em construção.
Para esses autores, o conceito é muito relacionado à exclusão socioespacial, ou seja, à
caracterização das pessoas que vivem segregadas e isoladas em espaços desprovidos de
condições básicas de vida e acesso a serviços. Esses autores esclarecem que é fato que as
condições de vulnerabilidade estão cada vez mais correlacionadas ao componente ambiental,
porém devemos considerar outros fatores relevantes.

Um dos consensos sobre o conceito de vulnerabilidade social é que este
apresenta um caráter multifacetado, abrangendo várias dimensões, a partir
das quais é possível identificar situações de vulnerabilidade dos indivíduos,
famílias ou comunidades. Tais dimensões dizem respeito a elementos
ligados tanto às características próprias dos indivíduos ou famílias, como
seus bens e características sociodemográficas, quanto àquelas relativas ao
meio social em que estes estão inseridos. O que se percebe é que para os
estudiosos que lidam com o tema, existe um caráter essencial da
vulnerabilidade, ou seja, referir-se a um atributo relativo à capacidade de
resposta diante de situações de risco ou constrangimentos (CUNHA et al.,
2010, p.147)

Considerando ainda o conceito abordado a partir das condições urbanas, em que se espera a
inserção pela via do trabalho, da tecnologia e das políticas públicas, uma vez frustradas essas
possibilidades, ficam os indivíduos à mercê das aglomerações periféricas e excludentes. Desse
modo são formadas, nas cidades, comunidades em condição de vulnerabilidade social, essas
comunidades geralmente são compostas de pessoas que não conseguiram se inscrever na
lógica urbana e vivem em condições precárias de vida. Cardoso (2009) realizou um estudo
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sobre famílias com estas características e definiu a comunidade em situação de
vulnerabilidade social como “comunidade popular”. A autora chama atenção para a condição
de vulnerabilidade social das pessoas e os fatores envolvidos na vivência das famílias nessa
condição.

Por comunidade popular, refiro-me àquela formada, em sua maioria por
pessoas simples, com baixo poder aquisitivo, baixa escolaridade, composta
por diversas moradias desprovidas de infra-estrutura básica e que dependem,
em maior ou menor grau, de serviços públicos de saúde e de educação e de
diversos tipos de programas assistenciais [...] a vida das pessoas moradoras
nessas comunidades caracteriza-se pela presença de vários fatores
estressores, muitas vezes concomitantes como, por exemplo, desemprego,
dependência de álcool e drogas, envolvimento com o tráfico e com o crime
organizado, fome, abuso sexual, violência domiciliar e na comunidade,
mortes precoces, precariedade de moradia, ausência de saneamento básico e
a inexistência ou ineficiência do serviço público, o qual muitas vezes, não
atende as suas necessidades, minimamente (CARDOSO, 2009, p. 166).

Alves (2006), também estudando componentes urbanos, concorda com as apresentações aqui
explicitadas. Para ele, a exposição ao risco, assim como a dificuldade de adaptação e reação à
situação de risco caracterizam vulnerabilidade social. Para Alves, esse conceito tem sido
difundido no campo acadêmico e aceito pelos países da América Latina, assim como pelos
Organismos Mundiais.

Kaztman et al.

1

publicou um documento em 1999, no qual discute sobre vulnerabilidade

social e apresenta um conceito que foi, e continua sendo, muito relevante para os estudos
desse tema. Kaztman et al. (1999), inclusive, está presente, como referencial teórico, em
praticamente todos os artigos consultados para este estudo. Esses autores apresentam os ativos
que estão presentes ou não para pessoas, grupos ou famílias, determinantes para o
enfrentamento das situações de risco. Desse modo, a vulnerabilidade social expressa as
capacidades, em maior ou menor grau, de controlar os fatores de risco para pessoas ou
comunidades, ou seja, o controle dos recursos necessários para o aproveitamento das
possibilidades dos segmentos sociais – Estado, mercado, sociedade.

1

Kaztman et al. publicaram o texto “Vulnerabilidade, Activos y Exclusion Social en Argentina y Uruguay”
produzido a partir de uma oficina Internacional de trabalho realizada em 1998. Este documento foi parte do
projeto “El Rol de los Actores Sociales em lá Superación de lá Exclusión Social. El Caso del MERCOSUL y
Chile”. Esse documento apresenta a perspectiva teórico-metodológica dos ativos sociais, aplicados
especialmente ao mercado de trabalho e relacionados com as perspectivas de pobreza e exclusão social. As
definições aqui apresentadas estão contidas nas páginas 2, 3, 4 e 5 do texto.
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Esses ativos são apresentados como: físico, humano e social – assim, para a constatação da
condição de vulnerabilidade social, devem-se considerar as condições físicas, humanas e
sociais em uma perspectiva ampla (moradia, bens, condição financeira, trabalho, saúde,
educação e acesso aos serviços públicos), ou seja, para Kaztman et al. (1999) todos os fatores
que envolvem as pessoas, famílias e comunidades, nos vários âmbitos, devem ser
considerados na avaliação de vulnerabilidade social. Porém devemos reputar o fato de que as
possibilidades da sociedade, do Estado e do mercado não são estáticas, variam de acordo com
o momento histórico, com a cultura e regionalidade, assim os ativos também sofrem
influências e não se estagnam.

Esses autores sustentam que a vulnerabilidade não é apenas uma situação de baixo nível de
renda, e sim a privação das capacidades que as pessoas, famílias ou grupos possuem de
enfrentar as situações de risco, a partir dos recursos cedidos pelos segmentos relacionados aos
setores da sociedade.

Cunha et al. (2010) corroboram a discussão de Kaztman et al. e ainda apresentam outros
conceitos próximos aos desses autores. Podemos concluir que elementos como exposição a
riscos, incapacidade de enfrentamento e aproveitamento de oportunidades para melhoria da
situação de bem-estar são uma base conceitual confiável para a discussão sobre a definição de
vulnerabilidade social. Para Cunha et al., então,

[...] o quadro de vulnerabilidade delineia-se a partir de uma conjunção de
fatores. Ela resultaria de um agregado de condições e/ou características, em
várias dimensões, que, acionados em conjunto, ou mesmo de maneira
individual, podem tornar-se elementos capazes de aumentar a capacidade de
resposta aos efeitos de fenômenos (estruturais ou conjunturais) que afetam as
condições de bem estar (CUNHA et al., 2010, p. 148).

Dessa forma, o conceito de vulnerabilidade social permite a utilização de uma gama de fatores
para análises que vão além da condição de pobreza e problemas socioespaciais. É preciso
considerar os riscos sociais, econômicos, políticos e ambientais a que pessoas, famílias e
comunidades estão expostas.

No Brasil, os Ministérios que se ocupam desses determinantes sociais, envolvidos na
condição de vulnerabilidade social (Ministério da Educação, do Trabalho e Emprego, do
Desenvolvimento Social e da Assistência Social), também se sustentam na compreensão
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conceitual apresentada por Kaztman et al. e Cunha et al., para reflexão e consolidação de suas
políticas.

Embora esses autores percorram um caminho sólido em suas teorias, não podemos
desconsiderar o alerta dado por esses mesmos autores quanto ao estado de construção em que
se encontra o conceito, e a necessidade de ampliarmos as bases reflexivas e acadêmicas sobre
esse fenômeno.

Desse modo, Torossian e Rivero (2009) e Hillesheim e Cruz (2009) apontam que é preciso
problematizar o conceito de vulnerabilidade social, não com o intuito de desqualificar os
construtos até então desenvolvidos e muito menos os caracteres socioeconômicos que indicam
essa condição, e sim com o objetivo de levantar novos questionamentos sobre o tema. Para
esses autores, a cristalização do conceito pode levar à naturalização dos problemas que
envolvem a vulnerabilidade social e desconsiderar a “capacidade” dos atores envolvidos de
produzir novos sentidos para suas vidas. A produção de sentidos deve acontecer, inclusive, no
nível acadêmico, aprofundando os caminhos teóricos, como também no âmbito das práticas
profissionais e das políticas, oportunizando produção de sentidos para os atores sociais.

Romero (2009a) propõe exatamente um aprofundamento nas bases teóricas do conceito de
vulnerabilidade social, produzindo reflexões filosóficas sobre a existência e a angústia
inerente ao homem. A existência em si torna o homem vulnerável, porém essa existência,
essencialmente angustiante, pode se tornar ainda mais sofrível diante das situações que
favorecem a condição de vulnerabilidade, como a gama de fatores envolvidos no conceito de
vulnerabilidade social. Para esse autor, o desenvolvimento das potencialidades humanas, a
organização das políticas públicas, a realidade capitalista e globalizada, são fatores
indubitáveis para a compreensão da vulnerabilidade social.

O acesso a saúde, educação, trabalho, moradia, inserção social, ou seja, condições dignas de
vida estão atreladas à definição de vulnerabilidade social. Cardoso (2009) atenta para o quão
complexa é a discussão desse tema e como esse fenômeno pode comprometer a vida de
pessoas, famílias e comunidades em várias esferas das relações humanas. Nos casos das
famílias em condição de vulnerabilidade social, além de sofrerem os danos da sua própria
condição, ainda sofrem com o estigma e preconceito da sociedade. Assim, para Cardoso, “[...]
outro fator preponderante sobre a família de classe popular refere-se ao preconceito que uma
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parte da sociedade em geral tem dela, produzindo intolerância, desqualificações e outros
prejuízos” (CARDOSO, 2009, p. 167).

As comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade social, geralmente, são
constituídas a partir do fator exclusão, considerando esse termo no sentido de ser excluído das
possibilidades, conforme Kaztman et al. (1999). Dessa forma, o peso da vulnerabilidade se
torna ainda maior, pois, quanto mais vulnerável, maior é o repúdio da sociedade em relação
àquele que é vulnerável (TOROSSIAN; RIVERO, 2009). Assim, fica ainda mais complexo
discutir esse tema e buscar soluções científicas e políticas para essa condição. Dessa forma,
podemos deduzir que, no âmbito teórico, estamos apenas iniciando um caminho árduo para a
sedimentação de um conceito.

2.2 Violência

Muitos autores pesquisaram a violência e discutiram esse tema em vários contextos. O
conceito de violência também apresenta várias faces e esse fenômeno pode ser interpretado a
partir de várias ciências. Michaud (1989) apresenta muitas definições para violência e
explicita sobre como esse fenômeno se manifestou na história durante a passagem dos séculos
até a era contemporânea. Para Michaud, a origem latina e grega da palavra leva ao significado
de força, vigor, predominância e prevalência. Esse autor correlaciona a violência com a
determinação de normas, pois a violência só será caracterizada como violência a partir de um
critério que transgrida o que é normatizador em determinada sociedade. Dessa forma, a
definição de violência sofre variações de acordo com os momentos históricos e as relações de
poder estabelecidas em cada época e em cada sociedade. Assim, apresenta uma definição
primária que, segundo ele, deve dar conta “tanto dos estados quanto dos atos de violência”
(MICHAUD, 1989, p. 10). Nessa direção, o conceito deve dar conta de exprimir o sentido da
violência que envolve indivíduos ou grupos de forma direta ou indireta, e os danos físicos,
psicológicos, materiais, culturais ou simbólicos.

Pereira (1975) também percorre as definições sobre violência para discutir esse fenômeno no
século XX. Para Pereira, seu foco no século XX se justifica pelas características de uma
sociedade moderna permeada pelo consumo e pela tecnologia. Assim como Michaud, afirma
que a violência não é privilégio da modernidade e que este fenômeno cruzou a história dos
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séculos passados com marcantes episódios violentos que arrasaram com civilizações,
comunidades, tribos, famílias e instituições.

Para Michaud (1989), a história não prova que a criminalidade, em termos de roubos,
assassinatos e outros tipos de violência seja proporcionalmente maior, hoje, do que em outros
momentos históricos. O que temos é um outro tipo de referência, construída nas normas e
valores contemporâneos, que geram sentimentos como os de insegurança. Porém, argumenta
que o aumento da violência, em perspectiva de valor e norma, e da insegurança traz para o
campo político a preocupação com o tema, pois esses fatores ameaçam a ordem social.

Nesse sentido, Pereira (1975) também aponta para uma história em que a violência do século
XX não é maior nem menor do que em outras épocas. Destaca que mudamos apenas as
formas de violência, principalmente no que diz respeito aos conflitos que envolvem grandes
grupos que se utilizam de artefatos e tecnologia. Defende a violência como fenômeno
pertencente à vida humana e utiliza vários autores para apresentar algumas definições,
inclusive, para identificar os explicativos na utilização da força para resolução de conflitos e a
perda da razão e do senso de justiça.

Alguns autores afirmam que a violência sempre esteve presente nas relações humanas durante
toda a história da humanidade. “A violência é um fenômeno humano que está presente em
toda a história. É o que constatamos dando uma simples olhada nos diferentes momentos da
civilização” (ROMERO, 2009b, p. 117).

Michaud (1989) faz um extremo esforço para esclarecer sobre as definições de violência,
assim como para apresentar o caráter histórico desse fenômeno, para isso coloca em pauta as
contribuições da história, fisiologia, sociologia, psicologia e filosofia, e as influências da
tecnologia e da mídia relacionadas ao tema. Após todo esse esforço, Michaud conclui que os
estudos mostram que a violência é muito mais difundida e considerada normal do que se
pensa e que existe uma incongruência nas tentativas de controle da violência.

Na verdade a opção nunca é uma opção categórica e nítida entre a ordem ou
a violência: há ao mesmo tempo mais violência do que se pensa e do que
seria desejável, e mais regulação também, para controlar suas diversas
formas. Em suma, sem que seja tão contraditório quanto parece, as coisas
andam ao mesmo tempo pior e melhor do que dizem os grandes discursos
ideológicos (MICHAUD, 1989, p. 99).
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Discussões acerca do conceito de violência permearam as últimas três décadas no cenário das
políticas e dos documentos ministeriais em todos os continentes. A preocupação em definir ou
mesmo compreender esse conceito se justifica pela necessidade que se instalou na
contemporaneidade em desenvolver políticas de combate à violência. Nesse sentido, a
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, em 2002,
publicou o documento “Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na América Latina”,
no qual Abramovay et al. também consideram que a violência é um fenômeno multifacetado,
que não se resume às ações contra a integridade física das pessoas, mas também “[...] às
integridades psíquicas, emocionais e simbólicas dos indivíduos ou grupos nas diversas esferas
sociais, seja no público, seja no privado” (UNESCO, 2002, p. 27). Nessa perspectiva, o
documento apresenta pesquisas que definem violência em três aspectos: direta (ação contra a
integridade física da pessoa), indireta (ação que causa prejuízo psicológico ou emocional) e
simbólica (relações de poder que causam cerceamento da liberdade).

Postas essas definições sobre violência, devemos considerar a relevância de compreendermos
o contexto histórico no qual o fenômeno se apresenta, os aspectos multifacetados do conceito
e a sua definição complexa de ação ofensivamente física, psíquica ou simbólica contra
indivíduos ou grupos.

2.2.1 Violência urbana

A nova organização social da segunda metade do século XX emerge no contexto da grande
valorização das cidades e aumento populacional nesses centros decorrentes das migrações.
Essa realidade “incha” as cidades em vários países de todos os continentes e cria focos de
violência, pois o modelo capitalista não oferece saídas para as desigualdades, sustentando a
formação de aglomerados que vivem em precárias condições de vida. O Brasil, como outros
países da América Latina, também se encontra nesse cenário a partir das décadas de 1960 e
1970 (PEREIRA, 1975).

Para Adorno (2002), a modernidade capitalista tomou corpo no Brasil, principalmente a partir
da década de 1970, com o crescimento industrial, tecnológico e a regulação das atividades
econômicas. Nesse contexto houve a expansão das cidades e o aumento das desigualdades
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sociais. Com as desigualdades sociais e problemas relacionados à má distribuição de renda,
cresceram os problemas relacionados à falta de acesso a serviços básicos (trabalho, saúde,
educação, lazer), saneamento, urbanização, assim como os números que revelam o índice de
criminalidade e homicídios no Brasil. Nessa linha, Adorno apresenta estatísticas que mostram
que esse número cresce geralmente entre adolescentes e jovens adultos. Esse crescimento se
justifica, geralmente, pelas atividades ligadas ao narcotráfico, considerando que o país faz
parte de uma rota internacional para esse comércio ilícito.

Os dados relacionados aos homicídios no Brasil estão registrados nos bancos de dados do
Ministério da Saúde como mortes por causas externas e os índices de criminalidade nos
registros das esferas jurídicas. Porém existe uma escassez de dados precisos sobre as práticas
relacionadas à violência no Brasil (ADORNO, 2002).
Na mesma década, o tema “violência” começa a fazer parte das discussões acadêmicas e
governamentais no Brasil. Muitos estudos foram realizados estabelecendo mecanicamente
uma relação entre pobreza (considerando somente baixa renda) e violência. Esses estudos não
eram muito aceitos pelas forças políticas repressivas da gestão Militar e também foram
questionados por estudiosos na década de 1980. O militarismo, pela aceitação de atribuírem a
violência às praticas gestoras, e os pesquisadores, por avaliarem que vários fatores
fragilizavam essa relação, como, por exemplo, municípios mais pobres, muitas vezes, tinham
o índice de violência menor do que municípios mais ricos. Assim, foi trazida para o campo
acadêmico a necessidade de compreender a violência como um fenômeno complexo que
envolve muitas variáveis. Dessa forma, a academia deve se propor a trabalhar com a hipótese
de que a desigualdade social, de distribuição de renda e oportunidades de inclusão social são
causas de práticas violentas, principalmente ligadas ao crime organizado (ADORNO, 2002).

Adorno reconhece que a violência está muito mais presente nos bairros onde se concentra a
população que vive em condições precárias do que nos bairros que são mais bem atendidos
pela infraestrutura urbana. A superpopulação dos bairros periféricos onde habitam pessoas de
baixa renda indica maior “[...] predisposição para desfechos fatais em conflitos sociais,
interpessoais e intersubjetivos” (ADORNO, 2002, p. 112).

Nesse sentido, Michaud (1989) nos mostra vários fatos históricos, em diferentes países, com
formas variadas de violência e aponta que é considerável associar a violência a modos de vida
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precários. A luta por comida, por espaço, por dominação de território, ou seja, pela
sobrevivência, caracteriza a violência em toda a história. “Tal violência pode estar ligada à
dureza das condições de vida e de sobrevivência, por exemplo nos meios populares”
(MICHAUD, 1989, p.39). Ele defende que as pessoas de comunidades populares vivem no
aperto das moradias, na sujeira, em condições de trabalho insuportáveis, ou às vezes sem
trabalho e, por isso, estão suscetíveis às práticas violentas. Também demonstra as possíveis
diferenças entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos na contemporaneidade e que,
nesse contexto, as divergências podem levar a diferentes formas de apresentação da violência
ou a problemas semelhantes que se manifestam em maior ou menor grau.
Pensando em um contexto global, no qual os países se dividem em “desenvolvidos” e “em
desenvolvimento”, no caso do Brasil a democracia trouxe uma maior participação política,
porém não ampliou a justiça social. Os indicadores de desenvolvimento apontam para uma
desigualdade de renda expressiva entre pessoas e regiões do país. Essa disparidade é
apresentada através dos números do PIB (Produto Interno Bruto), natalidade e mortalidade
infantil, saneamento básico, escolaridade formal e acesso à alimentação básica (ADORNO,
2002).

Esses índices que ilustram a realidade das diferenças sociais entre os brasileiros esclarecem
que existe uma pequena população que tem acesso e garantia de todos os serviços que
proporcionam o bem-estar, e uma outra parte da população (em maior número) que não acessa
os serviços e as instituições promotoras do bem-estar individual e coletivo. Essa realidade não
é novidade no Brasil, praticamente não houve mudanças nos indicadores das décadas de 1980
e 1990. Embora os estudos mostrem que a concentração de renda praticamente não mudou, as
pesquisas das ciências sociais revelam que o que mudou foi a forma como as pessoas
vivenciam as desigualdades. É perceptível o aumento do acesso das pessoas mais pobres a
tecnologias e objetos que geram conforto, porém essas pessoas ainda continuam com
dificuldades ao acesso a direitos sociais e serviços promotores de bem-estar. “Decerto
melhorou o acesso dos segmentos mais pobres ao conforto proporcionado pelo progresso
tecnológico. No entanto permaneceram acentuadas restrições de direitos e de acesso a
instituições promotoras do bem estar e da cidadania” (ADORNO, 2002, p. 121).

As populações que compõem esses índices de déficits sociais geralmente são encontradas nas
regiões periféricas de centros urbanos. É dessas mesmas regiões que saem os maiores
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números relacionados aos índices de violência. Nesses números está presente, como o maior
causador da violência, principalmente fatal, que gera morte, o crime organizado, mais
especificamente o narcotráfico.

Registros de mortes violentas revelam maior incidência nos bairros que
compõem a periferia urbana onde são precárias as condições sociais de
existência coletiva e onde a qualidade de vida é acentuadamente degradada.
Há fortes evidências de que o risco de ser vítima de homicídio é
significativamente superior entre aqueles que habitam áreas, regiões ou
bairros com déficits sociais e de infra-estrutura urbana [...] trata-se de bairros
onde é precária a infra-estrutura urbana, onde são elevadas as taxas de
mortalidade infantil, onde a ocupação do solo é irregular e, quase sempre,
ilegal e onde é flagrante a ausência de instituições públicas encarregadas de
promover o bem estar (ADORNO, 2002, p. 122).

Documento da Unesco (2002) corrobora esses mesmos dados quanto aos índices de práticas
violentas serem maiores nos bairros com déficits sociais mais expressivos. Esse documento
também aponta para o problema brasileiro de má distribuição de renda, como uma causa de
outras mazelas geradoras de violência. O narcotráfico é uma prática ilícita que merece
destaque nesse contexto, como causa de violência nos centros urbanos. Esse comércio alicia
jovens e adolescentes sem expectativas que vivem em comunidades pobres dos grandes
centros, o que leva ao aumento dos índices de homicídio nessa faixa etária da população.

Muitos autores apresentam pesquisas demonstrando a relação da violência com comunidades
socialmente deficitárias. Portanto faz-se necessário compreendermos que os conflitos
perpassaram todos os períodos históricos, por motivos variados, porém é na modernidade que
se apresentam fontes de conflito que são próprias das aglomerações urbanizadas e suas
consequências. “A violência urbana, a aglomeração em favelas e tugúrios, a proliferação da
delinqüência, as dificuldades no trânsito, são alguns dos problemas decorrentes da
concentração excessiva em áreas urbanas” (ROMERO, 2009a, p. 15).

Os estudos mais recentes têm procurado estabelecer relação entre distribuição espacial da
violência, vulnerabilidade social e infraestrutura urbana. Esses estudos têm conseguido
apresentar dados relevantes correlacionando esses fatores, ou seja, mostram que é nas
comunidades onde há um maior número de pessoas habitando um menor espaço territorial,
com maior crescimento demográfico, maior número de pessoas sem vínculo empregatício ou
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trabalhando na informalidade e com a presença de facções do narcotráfico, que estão os
maiores índices de violência (ALVES, 2006; CUNHA et al., 2010; ADORNO, 2002).

Na esfera social aumentam os conflitos socioeconômicos, de maneira tal que
um terço da humanidade vive na pobreza e um terço, simplesmente, na mais
triste miséria. A miséria gera guetos que se tornam centros de delinqüência
organizada, dedicados ao tráfico de drogas e de outras pragas sociais, como a
prostituição, a mendicância, a falta de orientação moral, entre outras
(ROMERO, 2009a, p. 16).

Podemos inferir, a partir dessas discussões, que a violência constitui e é constituída nas
comunidades em condição de vulnerabilidade social.

2.3 Vulnerabilidade social e violência: correlacionando fenômenos

Importa ressaltar que o estado de pobreza não acarreta diretamente a predisposição à
violência, esta correlação se apresenta pela impossibilidade de acesso aos recursos oferecidos
pelas instâncias governamentais, pelo mercado e pela sociedade em geral. Segundo dados da
Comisión Econômica para América Latina y El Caribe - CEPAL (1999), os óbitos por causas
externas na América Latina – nesse contexto incluem as mortes por homicídios – atingem
20,5 % dos homens e 8,1 % das mulheres.

Vários autores que discutem a violência e vulnerabilidade social apresentam dados mostrando
que a maior parte dos crimes e dos homicídios que ocorrem no Brasil envolve adolescentes
e/ou adultos jovens. Esses dados justificam os estudos que têm como foco a correlação entre
vulnerabilidade social, violência e juventude. As estatísticas mostram ainda que esse estrato
da população ainda se caracteriza por ser, a maior parte desses jovens, do sexo masculino e de
cor negra. Nas estatísticas apresentadas por Lopes et al. (2008), em estudo sobre juventude
pobre e violência, as causas externas (incluindo homicídio) são responsáveis por 72,8 % da
mortalidade dos jovens brasileiros, sendo que a população não jovem corresponde a 9,8% das
mortes. Souza (2006), ao discutir políticas públicas e violência, também apresenta os
indicadores de homicídios que mostram que as maiores vítimas são do sexo masculino e
residentes de favelas.
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Nesse sentido, Souza aborda a necessidade de focarmos ainda mais os estudos científicos
nessa faixa etária e priorizarmos esses jovens e suas famílias para elaboração de políticas
públicas.

Para a Unesco (2002), utilizar o conceito de vulnerabilidade social como instrumento para
compreender os aspectos envolvidos na vida de indivíduos e/ou comunidades que vivem em
situação de exclusão social e pobreza na América Latina e Caribe apresenta extrema eficácia.
Nesse sentido o conceito de vulnerabilidade ao tratar da insegurança,
incerteza e exposição e riscos provocados por eventos socioeconômicos ou
ao não acesso a insumos estratégicos apresenta uma visão integral sobre as
condições de vida dos pobres, ao mesmo tempo que considera a
disponibilidade de recursos e estratégias para que estes indivíduos enfrentem
as dificuldades que lhes afetam (UNESCO, 2002, p. 24).

Ferreira, Vasconcelos e Penna (2008), em seus estudos sobre violência urbana, relacionam
violência e vulnerabilidade social abordando as questões espaciais. Estes autores consideram
que quem vive em condição de exclusão social tem maior dificuldade em acessar as
oportunidades em nível social. Desse modo, a Unesco (2002) traça uma discussão articulando
vulnerabilidade e violência, na qual apresenta que os jovens em condição de vulnerabilidade
social, por estarem excluídos do sistema social, acabam se envolvendo com a criminalidade.

Outro aspecto perverso da vulnerabilidade é a escassa disponibilidade de
recursos materiais ou simbólicos a indivíduos ou grupos excluídos da
sociedade. O não-acesso a determinados insumos (educação, trabalho, saúde,
lazer e cultura) diminui as chances de aquisição e aperfeiçoamento desses
recursos que são fundamentais para que os jovens aproveitem as
oportunidades oferecidas pelo estado, mercado e sociedade para ascender
socialmente (UNESCO, 2002, p. 32).

Nesse mesmo caminho de discussão, Ferreira, Vasconcelos e Penna (2008) chamam atenção
para a violência que se instaura nos espaços urbanos de vulnerabilidade social. Esses espaços
se tornam propícios para a disseminação do crime organizado, pois se caracterizam pela
ausência do Estado, falta de acesso da população aos serviços de saúde, educação, lazer e
trabalho. Assim, o trabalho como forma de inserção social é um espectro na vida dessas
pessoas, pois, quanto maiores os déficits sociais, maior fica a distância das possibilidades de
criação de vínculos empregatícios, pois o mercado de trabalho exprime sua perversidade nas
exigências e reprodução de estigmas. Na pesquisa aqui apresentada constatamos que a
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população pesquisada sofre as consequências do estigma da violência, fato que será analisado
no próximo capítulo.

Dados apresentados pela Unesco (2002), sobre a violência como produção do agravamento da
vulnerabilidade social na América Latina e Caribe, mostram que a falta de qualificação para o
ingresso no mercado de trabalho, a falta de reforma nos sistemas educacionais e problemas
relacionados à cultura contemporânea, como, por exemplo, estímulo à sexualidade e falta de
projetos educativos sobre o tema, são fatores de maior agravo para essa questão.

Embora exista a preocupação com reformas políticas abordando a vulnerabilidade social,
visto que, nas duas últimas décadas já houve algumas mudanças em prol das populações que
vivem em situação de precariedade, muitos ainda são os desafios para se alcançar uma
sociedade mais justa, com melhores condições de distribuição de renda e oportunidade para
todas as classes sociais. A condição de subdesenvolvimento da América Latina e Caribe ainda
apresenta dados alarmantes quanto aos índices de pobreza e de domicílios que vivem abaixo
da linha de pobreza. O documento da Unesco (2002) explana uma leve melhora nos índices
atuais, porém enfatiza que estes ainda requerem muita atenção.

A discussão apresentada até então aporta em argumentos que mostram que a falta de acesso a
educação, trabalho e lazer são fatores originários da condição de vulnerabilidade da população
jovem no Brasil e em países da América Latina. Importa-nos entender que essa condição leva
os jovens a se aproximarem das práticas geradoras de violência. Isso ocorre por ser, muitas
vezes, a única saída para a sobrevivência desses indivíduos e outras por ser a única forma que
estes encontram para se tornarem visíveis para a sociedade, uma forma, talvez, de pedir
socorro para a vida de mazelas que levam.

Em relação mais direta com a crise das instituições socializadoras e de
orientação normativa, a violência tem-se prestado como um eficiente
mecanismo de resolução de conflitos e obtenção de recursos. A experiência
de processos de exclusão e desigualdades sociais, além de gerar privações
materiais, fomenta entre os indivíduos sentimentos de desencanto e
frustração, concorrendo para a erosão dos laços de solidariedade. Nesse
contexto, as frágeis redes de coesão social colaboram para uma assimilação
perversa a espaços restritos de pertencimento tais como quadrilhas de tráfico
de drogas e de armas, gangues, etc. Por outro lado, a não presença de um
estado orientado para o bem-estar social, desenvolvimento cultural e lúdico
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em comunidades pobres, ou de governabilidade positiva é preenchida por
formas de governabilidade negativa [...] (UNESCO, 2002, p. 57).

A vulnerabilidade social é campo fértil para o aumento da criminalidade, pois aos excluídos
socialmente é ofertada a inclusão nas organizações criminosas. No crime muitos encontram as
possibilidades de acesso a bens e serviços que o Estado e a sociedade nunca oportunizaram
acessar. A organização criminosa pode até mesmo proporcionar a sensação de identificação e
pertencimento. Dessa forma, além de o crime ser percebido como a única saída para a
sobrevivência das pessoas e das comunidades pobres e excluídas, o tráfico de drogas, muitas
vezes, oferece para a comunidade os recursos materiais e de lazer que as instâncias públicas
não disponibilizam. Até mesmo uma sensação de segurança, pois os traficantes criam uma lei
paralela que suprime práticas de roubos, violência sexual e invasão dentro da comunidade
(UNESCO, 2002; FERREIRA; VASCONCELOS; PENNA, 2008).

Podemos reconhecer que a vulnerabilidade social pode explicar a violência urbana
especialmente nos estratos jovens, pobres e excluídos da sociedade. Para isso, temos que
compreender a vulnerabilidade na perspectiva conceitual apresentada aqui: a capacidade de
enfrentamento à exposição aos riscos e as possibilidades oferecidas, ou seja, uma interação
dos recursos materiais e simbólicos disponíveis para o enfrentamento dos riscos. Para
Ferreira, Vasconcelos e Penna (2008), assim como para Romero (2009a), a forma como as
pessoas se aglomeram nas periferias das cidades, a falta de infraestrutura e recursos básicos de
bem-estar impedem que estas pessoas desenvolvam seus potenciais e as incapacitam para o
enfrentamento dos riscos, aumentando assim as possibilidades para a violência,
principalmente o homicídio, o que torna essa população ainda mais vulnerável.

Muitos estudos tratam da necessidade de pensarmos medidas para prevenção e combate à
criminalidade, porém os autores alertam para a carência de diagnósticos precisos e de
propostas que reconheçam as reais demandas, a singularidade dos indivíduos e comunidades.
Embora os estudos apresentem dados importantes sobre os fatores sociais que predispõem
para a violência, a eficácia intervencionista só será possível a partir de uma análise
direcionada para cada lugar onde se expressa a violência urbana.

A Unesco (2002) enfatiza que a falta de protagonismo do jovem em situação de
vulnerabilidade social e a desarticulação das políticas públicas são algumas das possíveis
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causas da ineficácia de intervenções contra a violência. A participação da comunidade no
planejamento de ações juntamente com uma rede de assistência contínua, onde a comunidade
e setores públicos interagem, provavelmente possibilitaria intervenções mais eficazes no
combate e prevenção da violência.

O combate à violência e seus fatores causais (vulnerabilidade social) dependem de mudanças
nas políticas públicas e nas estruturas governamentais. Faz-se necessário perceber o
desenvolvimento em perspectiva ampla e não somente como crescimento econômico. O foco
deveria ser na mudança de percepção do que é desenvolvimento e, a partir de então, fomentar
propostas que proporcionassem o aumento do acesso da população aos recursos
governamentais, mercadológicos e sociais. Dessa forma seria possível a produção de uma
nova cultura de valores sociais participativos e interativos (UNESCO, 2002).

A vulnerabilidade social e a violência urbana deveriam estar presentes nas agendas de todos
os ministérios governamentais, pois os fatores causais desses fenômenos são interdependentes
e geram consequências concomitantes. A educação, a saúde, o lazer, a cultura e o trabalho
estão interligados na garantia do bem-estar social. A falta de infraestrutura pode prejudicar o
acesso a um serviço, a precariedade das condições básicas de vida interferirá no
desenvolvimento das capacidades humanas, o que acarretará na dificuldade de aproveitamento
das possibilidades de desenvolvimento do bem-estar e da ascensão individual e de grupos
(SOUZA, 2006).

É preciso ter claro que a pobreza cria fatores de risco, que reduzem a
esperança de vida e depreciam a sua qualidade. A pobreza, principalmente
quando atinge as crianças e os jovens, cria deficiências que comprometem
não somente o futuro dos indivíduos, mas o futuro da sociedade em
conjunto. A desnutrição infantil é um desses problemas. Crianças que sofrem
desnutrição em sua primeira infância tem todo o seu desempenho intelectual
e físico comprometido pelo resto da vida (UNESCO, 2002, p. 69).

Romero (2009b) discute essa relação de vulnerabilidade social e violência como uma
patologia da vida cotidiana, tratando de “vida cotidiana”, aquela vivida diariamente, a
vivência rotineira do dia a dia. Para ele, a vida cotidiana é influenciada por sistemas impostos
pela sociedade diariamente, dessa forma a desorganização social traz efeitos e implicações
negativas para os indivíduos e grupos nas esferas sociais e psíquicas. Esse autor enumera os
problemas socioeconômicos, sociais e tecnológicos atribuídos à violência urbana, “[...] todos
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os itens destacados acima afetam os indivíduos das mais diversas maneiras, tendo, cada um
deles, um impacto tanto na organização de sua vida prática quanto nas estratégias de sua
sobrevivência, além de modelar sua sensibilidade e sua representação do mundo social”
(ROMERO, 2009b, p. 116).

Portanto esses fenômenos não são privativos das políticas públicas sociais, envolvem as
políticas de saúde, lazer, emprego e, obviamente, desenvolvimento. Essa proposta ampla já é
apontada pela Unesco e pela Cepal. O olhar criterioso sobre a heterogeneidade das
comunidades e a inter-relação das políticas públicas na abordagem desses problemas são
apontadas como possíveis fontes de tratamento desses problemas.

A Unesco apresenta resultados quanto à implementação nos setores de educação, trabalho,
lazer e saúde proveniente do levantamento das demandas junto aos jovens, proporcionando a
efetivação de uma rede de assistência articulada a partir da participação do governo e da
sociedade civil produtora de cidadania, o que, consequentemente, leva à redução dos índices
de violência. Na demonstração de alguns trabalhos realizados, foi possível perceber que o
conhecimento das demandas específicas, levantadas a partir da participação desses jovens,
pode promover planos de ação mais eficazes que atinjam os indivíduos de todas as idades em
várias comunidades.

Para Souza (2006), as medidas preventivas contra a violência, assim como acena a Unesco,
também estão centradas na articulação das diversas esferas governamentais e sociais,
inclusive a Universidade. Enfatiza ainda a implementação de políticas de promoção da
cidadania e promoção do acesso aos serviços públicos, mercado de trabalho e justiça.

Seja na visão acadêmica ou dos organismos mundiais, a correlação entre vulnerabilidade
social e violência é estabelecida e sustentada tanto com argumentos teóricos quanto com
indicadores mundialmente reconhecidos. A necessidade de esses setores investirem e se
aprofundarem nas pesquisas também fica evidente. Vimos, assim, que esses problemas sociais
estão sob os holofotes dos discursos governamentais e acadêmicos, porém também resta o
desafio de buscarmos (sociedade, políticas públicas, academia) estratégias para promoção de
cidadania nas comunidades em condição de vulnerabilidade social.
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CAPÍTULO 3
COMO AS PESSOAS VIVENCIAM AS PRÁTICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE CIDADE CRISTO REI

Conforme apresentado na introdução, este estudo se justifica pela necessidade de
conhecermos como as pessoas vivenciam as ações da ESF em território considerado em
situação de vulnerabilidade social, possibilitando assim a contribuição para o fomento de
estratégias que sejam eficazes na prática de prevenção e promoção em saúde. Teve como
objetivo compreender como as pessoas vivenciam as práticas da ESF na Comunidade Cidade
Cristo Rei. Para tanto, utilizamos o método fenomenológico e, a partir das entrevistas
realizadas, chegamos às unidades de significados.

As unidades de significados evidenciaram a vivência das pessoas da Comunidade Cidade
Cristo Rei no cotidiano das práticas da Estratégia de Saúde da Família. A rotina de uma
comunidade que vive em condições de vulnerabilidade social, sob o domínio do tráfico e
descaso do poder público, é frequente nos discursos dos entrevistados. Essa realidade aparece
como fator preponderante no desenvolvimento das capacidades da população para
enfrentamento dos riscos, assim como na ausência de instrumentos públicos e sociais para
esse enfrentamento e ascensão dessa população.

A violência é apresentada como o fator que afasta cada vez mais a população dos direitos de
cidadãos e da qualidade de prestação de serviços. A Unidade de Saúde aparece como
equipamento negativo, que dificulta o acesso à saúde. A presença do médico é apontada como
fator crucial para garantia de qualidade da prestação de serviço da ESF e a sua ausência torna
o hospital a única possibilidade de atendimento na saúde. A percepção sobre as ferramentas
oferecidas pelas políticas públicas é de distanciamento, de falta de envolvimento com a
comunidade e de reforçadoras da condição de exclusão. O sentimento de prejuízo por estar em
uma comunidade vulnerável, que vive a constância das práticas da violência e que é vista pela
sociedade com repúdio e receio, reflete na rotina de estigma que a população vivencia em seu
cotidiano na cidade.
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Passamos agora para a apresentação e análise das unidades de significado, nas quais
buscamos compreender os significados atribuídos pelos sujeitos que vivenciam o fenômeno,
ou seja, a vivência, assim como ela é descrita pelos sujeitos, das práticas da ESF. Foram
entrevistados sete moradores para o desenvolvimento deste estudo e, para melhor
compreensão dos conteúdos das vivências, entendemos ser relevante apresentá-los: M1, sexo
feminino, 50 anos, casada, 2 filhos, vendedora, reside há 26 anos na comunidade; M2, sexo
feminino, 26 anos, solteira, estudante, reside há 24 anos na comunidade; M3, sexo feminino,
26 anos, casada, 2 filhos, não trabalha, reside há 9 anos na comunidade; M4, sexo feminino,
56 anos, viúva, 9 filhos, não trabalha, reside há mais de 30 anos na comunidade; M5, sexo
masculino, 52 anos, casado, 3 filhos, comerciante, reside há mais de 30 anos na comunidade;
M6, sexo feminino, 62 anos, solteira, 5 filhos, aposentada, reside há 2 anos na comunidade;
M7, sexo feminino, 48 anos, casada, 3 filhos, servidora pública, reside há mais de 20 anos na
comunidade.

3.1 A vivência do estigma
“Porque quando eu trabalhava, eu trabalhei numa casa de família cinco anos, eu num falava
onde eu morava, se não mandava eu embora. Se for falar que moro aqui, ninguém aqui
arruma emprego, ninguém vai trabalhar desse lugar. Acha que todo mundo é marginal,
traficante, tudo de ruim é culpa do povo do feijão. Os povo tem que ficar inventando lugar de
morar, casa de parente, conhecido, e assim do outro jeito, ninguém também quer vim
trabalhar aqui também não, no meio de nós [...]” (M 3).

Goffman (1988), ao tratar do tema estigma, apresenta a necessidade de não considerarmos
apenas a definição trazida como atributo negativo e indesejável de uma pessoa ou grupos, e
sim compreendermos o conceito no âmbito das relações. Desse modo, estigma é definido
como atributo extremamente depreciativo e negativo, porém esse atributo vai dizer da
expectativa levantada em relação ao outro, ou seja, o quanto o outro apresenta características
que o fazem estar dentro ou fora da normalidade, que confirma a normalidade de um e o
estigma do outro. Normalidade é apresentada pelo autor como a definição para aqueles que
não se distanciam das expectativas e estigma como traço que chama mais a atenção dos outros
e afasta a possibilidade de perceberem outros atributos existentes. O conceito de estigma é
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uma construção social, que abrange a cultura, os padrões normativos e como a sociedade
estabelece suas relações a partir desses fatores.

[...] o estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos concretos que
podem ser divididos em duas pilhas, a de estigmatizados e de normais,
quanto um processo de dois papéis no qual cada indivíduo participa de
ambos, pelo menos em algumas conexões e em algumas fases da vida. O
normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são
geradas em situações sociais durante os contatos mistos, em virtude de
normas não cumpridas que provavelmente atuam sobre o encontro
(GOFFMAN, 1988, p. 149).

Dessa forma, morar na Comunidade Cidade Cristo Rei significa viver o estigma da violência,
do tráfico, da criminalidade e da pobreza. Os moradores sentem que a sociedade
montesclarense não os aceita, a expectativa é de que todos os moradores estão envolvidos
com práticas ilícitas e, por isso, é um risco tê-los por perto. Contar onde mora na hora de
participar de processos seletivos para o trabalho é o mesmo que assinar uma desistência da
vaga, pois esse motivo faz com que a desconfiança recaia imediatamente sobre o morador e,
dessa forma, não consegue se inserir no mercado de trabalho. Para ter acesso a trabalho,
inventam que moram em outros bairros, geralmente endereços de parentes e amigos. Mesmo
para aqueles que já trabalham, informar o verdadeiro local onde residem pode levantar
suspeitas e colocar em risco o emprego. Essa situação é nomeada por Goffman (1988) como
encobrimento, situação na qual as pessoas encobrem a sua característica defeituosa, passando
por normal e evitando a estigmatização. Essa situação provoca muita tensão no indivíduo,
pois ele tem que se “vigiar” constantemente para não se denunciar e revelar o que realmente é.
Instala-se, assim, mais uma condição de sofrimento, os moradores, além de vivenciarem
cotidianamente o rechaço da sociedade vivenciam também as consequências desse rechaço.

Vivenciando assim a relação apresentada por Goffman (1998), as pessoas que compõem a
sociedade montesclarense e que moram em outros bairros se sentem mais próximas das
expectativas estabelecidas pelos padrões normativos, enquanto que os atributos negativos,
relacionados à violência, chamam mais a atenção na comunidade e se impõem sobre os
atributos positivos. A violência, o tráfico de drogas e outras práticas do crime são entendidas
como o retrato da Comunidade Cidade Cristo Rei. O único atributo das pessoas que habitam a
comunidade, visualizado pelos outros, é composto pelas atividades violentas e criminosas.
Assim o estigma sobrepõe qualquer possibilidade para os moradores e impõe o
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distanciamento entre comunidade e sociedade. O estigma impede que a Comunidade integre a
cidade de forma participativa e que a cidade aceite a comunidade.

Nesse sentido, os moradores percebem que, da mesma forma que a sociedade não quer que
estejam presentes no espaço da cidade, também não querem se inserir na comunidade. Os
moradores não são aceitos no mercado de trabalho e os trabalhadores de saúde não aceitam
trabalhar na comunidade, e o motivo é sempre o mesmo: pensam que a violência pode atingilos de alguma forma. Para os moradores, a sociedade imagina uma violência maior do que ela
realmente é. A sociedade imagina que a maior parte dos moradores está, de alguma forma,
envolvida com práticas ilícitas, o que causa grande sofrimento na população, sentem-se
vítimas do estigma, pois apresentam uma realidade na qual a maior parte dos moradores
nunca se envolveu com práticas criminosas. Porém, ao mesmo tempo em que acham que a
sociedade exagera na sua percepção quanto à comunidade, também expressam a insatisfação
de morarem na comunidade, porque, de alguma forma, também acham que a comunidade não
tem como melhorar. Pensam que, embora haja um número muito menor de pessoas
envolvidas com o crime do que a população da cidade imagina, realmente a comunidade
apresenta graves problemas de violência e que muitos, se pudessem, mudariam da
comunidade.

Para Goffman (1988), essa realidade se explica pelo contexto normativo dos padrões
estabelecidos pela sociedade. Da mesma forma que as pessoas que se enquadram na
normalidade acreditam que certas características dizem de um defeito, para as pessoas que
sofrem o estigma, aquela característica também é vista como defeituosa. Os padrões
incorporados fazem com que todos percebam o que é normal e o que é defeituoso da mesma
forma. Por isso os moradores da comunidade sentem, muitas vezes, que a população tem
razão, que se pudessem também não viveriam naquele lugar nem gostariam de participar
daquela realidade. Acreditam que, de certo modo, não conseguiram alcançar as expectativas,
não foram o que deveriam ser, não se sentem normais, iguais, sentem que seus próprios
atributos são realmente defeituosos e inadequados.

Para os moradores da comunidade, o estigma da violência reforça a sua condição de
vulnerabilidade. Primeiramente consideram que o estigma impede o estabelecimento de
vínculo empregatício, em segundo lugar a inserção e participação em grupos de outras
comunidades e, por último, o acesso a serviços. A concorrência do mercado de trabalho e os
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níveis de exigência quanto à qualificação já restringem as possibilidades, que se afunilam
ainda mais quando se trata das pessoas provenientes do “Feijão Semeado”. A possibilidade de
estenderem vínculos afetivos com pessoas de outras comunidades também é restrita, só
conseguem se relacionar afetivamente, namorar e casar com as pessoas da própria
comunidade, porque não são aceitos até mesmo em comunidades com os mesmos índices de
violência. O acesso a serviços públicos também fica prejudicado, pois percebem que o
descaso com a comunidade permite que a prestação de serviços seja realizada com desdém e
falta de compromisso das esferas gestoras.

Os moradores sentem que o estigma os afasta da possibilidade de reclamar seus direitos nas
esferas gestoras do município assim como na unidade de saúde. Apresentam muitas queixas
acerca do descaso vivenciado por eles e sentem que não são escutados pelo fato de morarem
na comunidade, percebem que a visão estigmatizada também acomete a gestão pública e os
profissionais de saúde. Situações como o desaparecimento de resultados de exames, pedidos
de agendamento de prevenção ultrapassando seis meses, abordagem inadequada dos agentes e
da enfermagem, e negligência nos acompanhamentos de pré-natal fazem parte da vivência dos
entrevistados em relação à prestação de serviço da ESF.

Diante dessa realidade, quando tentam reivindicar serviços, solicitar atendimento e
acompanhamento, não são escutados. A negativa dos setores públicos em escutá-los é
relacionada ao preconceito com a comunidade. A percepção dos moradores quanto a esse
fator é a de que os servidores públicos atribuem as atitudes de descaso dos trabalhadores da
ESF como resposta ao comportamento agressivo da comunidade. Nesse sentido, a
interpretação da gestão pública e dos trabalhadores de saúde é que a população é mal educada,
violenta e exige mais do que tem direito. Dessa forma, os moradores percebem que é o
estigma que rege a conduta desses setores. Perdem o direito a voz por habitarem uma
comunidade em condição de vulnerabilidade social. A comunidade, por ter maior dificuldade
em acessar os serviços e equipamentos públicos, acaba tendo maior dificuldade também em
reivindicar uma prestação de serviço de qualidade.

Goffman (1988) discute o estigma na relação social, ou seja, quando os estigmatizados e os
normais se encontram na presença um do outro, assim essa simples possibilidade de encontro
pode levar ambas as partes a evitar essa situação social. Geralmente a parte mais afetada é o
estigmatizado, pois este não sabe o que vão pensar dele, por isso geralmente se isola e evita
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situações de exposição para os normais. Uma outra reação apontada por Goffman diante da
presença imediata do estigmatizado e o normal é a agressividade; muitos estigmatizados
diante desse encontro podem expressar agressividade, e o normal também pode reagir
agressivamente. Isso ocorre por causa da angústia que esse encontro provoca, geralmente, em
maior grau no estigmatizado, pois este não sabe o que estão pensando dele e como o estigma é
percebido, qual reação deve ser esperada. Por outro lado, o normal não sabe o que fazer, se
ignorar o estigma e demonstrar naturalidade pode estar desrespeitando o sofrimento do
estigmatizado e ainda corre o risco de exigir dele algo impossível de ser alcançado, se
demonstrar compaixão e interesse pode cometer excessos e demonstrar preconceito. Dessa
forma, o estigmatizado será percebido pelo normal como retraído ou como agressivo.

Uma vez que tanto o estigmatizado quanto nós, os normais, nos
introduzimos nas situações sociais mistas, é compreensível que nem todas as
coisas caminhem suavemente. Provavelmente tentaremos proceder como se,
de fato, esse indivíduo correspondesse inteiramente a um dos tipos de
pessoas que nos são naturalmente acessíveis em tal situação quer isso
signifique tratá-lo como se ele fosse alguém melhor do que achamos que
seja, ou alguém pior do que achamos que ele provavelmente é. Se nenhuma
dessas condutas for possível, tentaremos, então, agir como se ele fosse uma
“não pessoa” e não existisse, para nós como um indivíduo digno de atenção
ritual. Ele por sua vez, provavelmente continuará com os mesmos artifícios,
pelo menos no início (GOFFMAN, 1988, p. 27).

No caso dos moradores da Comunidade Cidade Cristo Rei, eles sentem que são tratados de
forma pior e esperam, inclusive, que o tratamento seja negativo. Outras vezes já reagem
negativamente, pois imaginam que não serão aceitos pelas outras pessoas. Resumem suas
vidas nos relacionamentos da própria comunidade por considerarem que fora dela fatalmente
sofrerão algum tipo de preconceito. Reagem da mesma forma com os visitantes, pois
percebem que estão ali ou para comprar drogas ou para tratá-los com desdém.

Desse modo, os moradores vivenciam o estigma na prestação de serviço da Estratégia de
Saúde da Família, percebem que a falta de recursos que o serviço apresenta para atender as
demandas da população local reflete o descaso da sociedade pelo lugar e, ao mesmo tempo, se
sentem rejeitados em outros serviços. Entendem que a sociedade acredita que é a comunidade
que inviabiliza a prestação de serviço da Unidade de Saúde, esse fator gera sentimento de
revolta porque sentem que a comunidade deve ser percebida como um lugar onde residem
famílias “de bem” e não somente pessoas envolvidas com o tráfico, e que os moradores
jamais direcionariam qualquer atitude violenta aos trabalhadores da saúde. Reconhecem que a
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comunidade é violenta, mas veem o preconceito da sociedade como uma forma de reforçar a
violência. Se os “meninos” não têm perspectivas de vida e expectativa de inserção social,
acaba restando como única opção a inclusão nas práticas ilícitas e criminosas.

Essa percepção dos moradores quanto à situação de estigma que vivenciam em relação ao
serviço de saúde é prevista por Goffman (1988) quando este discute as categorias
estigmatizadas. Para ele, as pessoas de classe baixa, que expõem sua condição social na
linguagem, na forma de vestir, na aparência e na forma como geralmente se apresentam, em
algum momento da vida, serão estigmatizados e sofrerão as consequências desse estigma ao
tentarem acessar equipamentos públicos assim como serviços privados. Para essa constatação,
Goffman define o que você espera que o outro deva ser como identidade social virtual e o que
o indivíduo realmente é e prova possuir como identidade social real, assim, na tentativa de
acesso aos equipamentos e serviços, o ideal virtual da classe média virá à tona e expressará
sua hostilidade àqueles que não respondem ou não se aproximam das expectativas
moralmente padronizadas naquele contexto social.

As pessoas se sentem punidas por morar na comunidade. Vivenciam o castigo do estigma, ou
seja, são punidas e se tornam desmerecedoras de equipamentos públicos de qualidade pela
precariedade em que vivem. Carregam a culpa da ineficácia do serviço, pois não é o serviço
de saúde ou a gestão desse serviço que não consegue desenvolver estratégias para atender as
demandas da comunidade, é esta última que é tão maléfica que a resposta para seu malefício é
a desassistência.

Rocha e Martins (2006), em seus estudos sobre a estigmatização da pobreza, nos quais
discutem o caso da Comunidade Cidade Cristo Rei, apresentam os mesmos resultados
encontrados nesta pesquisa. Entrevistaram moradores da comunidade e a população em torno,
as respostas demonstram o sofrimento do estigma sofrido pelos moradores, quando relatam a
impossibilidade de informar onde moram no momento de procurar emprego e da visão
negativa que a cidade tem de todos os moradores, rotulando-os como traficantes, bandidos e
criminosos. A população em torno acredita que todas as práticas criminosas provêm da
comunidade e a classifica como violenta e lugar onde só há criminalidade. Esses autores
corroboram com os resultados sobre estigma encontrados nesta pesquisa.
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3.2 A violência na Comunidade
“É violento, é muita droga, eu tenho muito medo, porque de uma hora pra outra acontece
um tiroteio, ninguém quer saber quem tá na frente, se é menino, trabalhador, os outros
menino lá de cima, nem aí [...]” (M 4).

Os depoimentos trouxeram os aspectos da violência da comunidade. As pessoas sentem que
sair na rua pode ser um risco, pois a qualquer momento pode acontecer um tiroteio. Para elas,
durante o dia, o clima parece de tranquilidade, porém a qualquer hora, sem que ninguém
espere, uma desavença entre os dois grupos do comando do tráfico, ou mesmo a chegada da
polícia pode resultar em tiros. Dessa forma, a ida à ESF também fica comprometida, não é
possível transitar pelas ruas despreocupadamente, sem nenhum nível de tensão. Os
deslocamentos, muitas vezes, só acontecem por necessidade de trabalho ou doença. As
situações que possam levantar desconfianças como cumprimentar policiais, mesmo que estes
sejam parentes ou amigos de longa data, são categoricamente evitadas. Permitir que as
crianças brinquem na rua ou mesmo levá-las ao serviço de saúde gera muita insegurança e
medo.

À noite só é possível transitar de moto ou carro, sem capacete e de farol apagado. As ruas
estão todas escuras, as lâmpadas foram destruídas para que os traficantes não sejam pegos de
surpresa pela polícia ou pelo grupo inimigo. A referência aos meninos lá de cima diz respeito
ao outro grupo do comando do tráfico; são denominados, independente de qual grupo, de
meninos devido à idade dos envolvidos, geralmente adolescentes ou jovens. O tratamento
dispensado aos traficantes como “os meninos” reforça as conclusões encontradas pela Cepal
(2002), Lopes et al. (2008) e Souza (2006), que apresentam estatísticas e análises
demonstrando que adolescentes e jovens têm sido o estrato social que mais se envolve com
práticas do crime organizado. Souza (2006) e o documento da Unesco (2002) atribuem esses
índices à falta de expectativa dessas pessoas em ter alguma possibilidade de ingresso no
mercado formal de trabalho. A falta de expectativa e esperança atreladas ao estigma sofrido
pelos moradores da comunidade fazem com que muitos deles vejam como possibilidade de
sobrevivência apenas o ingresso no crime. Como as esferas gestoras não agem em prol da
comunidade, esses jovens acabam tratando suas vidas e as vidas dos outros com o mesmo
descaso dos governos e equipamentos públicos.
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A comunidade percebe que as pessoas envolvidas com o tráfico não valorizam a vida das
outras pessoas da comunidade, não se importam com a possibilidade de matar pessoas que
não são alvo, querem assegurar o poder no local e garantir a rentabilidade do comércio ilícito.
O sentimento dos moradores diante desse cotidiano é de insegurança, medo e desejo de
mudança. Bauman (2009) chama a atenção para o individualismo moderno que se instaurou
nos grandes centros urbanos em detrimento da solidariedade. Esse sentimento provoca a
insegurança e o medo entre os homens, rompeu-se a solidariedade estabelecida pelo
parentesco inerente de homem para homem. A modernidade fragiliza a vida social e os
vínculos solidários que poderiam ser estabelecidos em uma comunidade. Aquele que poderia
te proteger, te dar segurança porque está ao seu lado, no mesmo lugar que você, causa medo e
insegurança e fabrica uma situação que requer intervenções e aparatos para garantir o que
poderia ser adquirido na relação social.

O vínculo social da Comunidade Cidade Cristo Rei se encontra extremamente fragilizado em
decorrência dos atos violentos. A desconfiança é geral, os moradores nomeados “do bem”
sentem medo das consequências que o tráfico pode trazer para a comunidade, e os moradores
“do mal” receiam a denúncia de suas práticas ilícitas. O laço de confiança é inexistente
mesmo quando as ações de um para o outro parecem solidárias. Quando o domínio do tráfico
“protege” os moradores e desempenha o papel que é do Estado, a população aceita pela
condição de vulnerabilidade e por entender que não tem outro recurso, não por confiança e
laço. A vulnerabilidade social pode afetar a orientação moral permitindo que moradores de
comunidades nessa condição aceitem os arranjos que o crime organizado utiliza para suprir
necessidades e sustentar seu poder (ADORNO, 2002; UNESCO, 2002).

A população se incomoda com o movimento do crime na comunidade, porém, ao mesmo
tempo, sente que ou aceita ou se sujeita às leis paralelas do tráfico porque só elas funcionam,
não percebe interesse e intervenção do Estado. Existe um incômodo por parte dos
entrevistados com o fato de os envolvidos com o tráfico usarem drogas ilícitas ao ar livre, em
qualquer horário, sem se importarem com a presença de idosos e crianças que passam nas
ruas. O comércio de drogas geralmente acontece à noite e na madrugada, embora seja possível
que as vendas aconteçam durante o dia também, porém de forma mais contida. A falta de
acesso a recursos materiais e simbólicos faz com que a população se organize com os recursos
que tem, porém esse distanciamento dos equipamentos públicos também distancia os
indivíduos do acesso às oportunidades de integração e ascensão social (UNESCO, 2002).
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Para as pessoas que moram na comunidade há muito tempo, a vivência de terem perdido a
liberdade das conversas ao final de tarde nas portas das casas, das brincadeiras das crianças na
rua e a esperança de ver a urbanização trazer melhorias, gera sofrimento e falta de
expectativa. Os moradores mais antigos viram uma comunidade pacata, de hábitos solidários,
onde partilhavam a vivência diária, ser transformada com a chegada das pessoas que não
foram “cabendo” em outros lugares e foram se aglomerando nos lotes, formando ruelas e
inchando o lugar. Essa forma de organização urbana que se constitui como aglomerados
apertados e onde se instalam as pessoas para quem a perversidade do sistema capitalista não
permitiu a entrada na lógica da cidade, é apresentada, por Michaud (1989), Alves (2006),
Cunha et al. (2010), Adorno (2002) e Romero (2009b), como espaço possível de se
desencadear práticas violentas. Conforme os estudos de Adorno (2002), Alves (2006) e Cunha
et al. (2010), podemos inferir que a situação de vulnerabilidade em que se encontra a
Comunidade Cidade Cristo Rei, juntamente com o estigma e com a ineficácia dos
equipamentos públicos e a falta de acesso a esses equipamentos pela comunidade, realmente
deixa poucas alternativas para que as pessoas possam se inserir socialmente.

Os moradores esperaram muito da urbanização, primeiro vieram a água e o esgoto, depois o
asfalto e ficaram esperando as ações sociais que pudessem resolver o problema da
urbanização. A implantação da ESF já tem cinco anos, mas com ela não veio nenhuma
garantia de acesso à saúde, somente a certeza de que o estigma da violência é preponderante e
afasta as possibilidades de inserção dos moradores na lógica da cidade e das políticas na
rotina da comunidade. Goffman (1988) faz essa articulação, em que os estigmatizados
provavelmente, ao tentar acessar os serviços públicos, sentirão que os valores virtuais os
distanciarão de um acesso digno e de qualidade.

A ESF tem como princípio se estabelecer dentro do território atendido, que deve ser definido
previamente a partir do agrupamento de características e demandas. Desse modo, a estrutura
física da Unidade deve estar inserida dentro da comunidade, porém as práticas não devem ser
reduzidas a essa estrutura, as ações precisam se fazer presentes em todo o lugar da
comunidade. Considerando lugar a partir da concepção de Santos (2002), como construção
das práticas e das relações sociais que se dão nele, as pessoas, suas formas de vida e os
trabalhos que configuram o território, a ESF faz parte do lugar. Assim, o espaço social está
contido no espaço geográfico e, portanto, estar presente no espaço geográfico é o mesmo que
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estar inserido nos processos conflituosos da comunidade, não há como separar. Como a ESF
está na comunidade para atender aquele território específico, ela também deveria desenvolver
estratégias para se haver com as peculiaridades do território, pois este serviço integra as ações
e objetos que compõem o espaço.

Os moradores da Comunidade Cidade Cristo Rei admitem a presença da violência, porém
percebem que o estigma impõe uma dimensão muito maior do que esta violência é. Podemos
perceber que todos os autores tratam esse fenômeno como complexo, envolvendo muitos
fatores sociais, políticos e econômicos. Isso posto, podemos entender que a solução desse
problema também é complexa, contudo muitos autores aqui citados concordam que o caminho
para solução só será possível se as esferas gestoras começarem a planejar suas ações a partir
da escuta sensível do que a comunidade tem a dizer.

3.3 A Estratégia de Saúde da Família como problema
“Tinha que tirar esse PSF, por causa deles a gente não arruma nada num outro lugar. Se não
tivesse eles aí, a gente chegasse, iam atender a gente. Não atende porque tem eles aí,
mandam a gente voltar, ninguém atende, aí fica sem nada [...]” (M 7).

A chegada da ESF na comunidade trouxe, em um primeiro momento, a sensação de estarem
começando a ter um lugar na cidade, a serem reconhecidos como sujeitos de direitos. Porém,
o Serviço não conseguiu funcionar com uma equipe completa nem sistematizar suas ações na
comunidade. As constantes interrupções dos atendimentos, assim como a mudança de
profissionais ou mesmo a ausência desses, geraram nas pessoas decepção e descrédito.
Considerando, conforme já apresentado, que a ESF é a proposta brasileira de atenção primária
em saúde e tem como um dos objetivos focar a população menos favorecida, ou seja,
socialmente deficitária, a implantação da unidade na comunidade parecia muito adequada às
necessidades dos moradores. Infelizmente, segundo proposições de Starfield (2002), Escorel
et al. (2007) e Ronzani e Stralen (2003), não basta implantar o serviço em uma comunidade
em condição de vulnerabilidade social, é preciso conhecer a demanda da população, ter uma
equipe qualificada, envolvida com o novo modelo de assistência à saúde, muito próxima da
população, e uma administração que oportunize a efetivação das práticas de atenção à saúde.
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Nesse contexto, Starfield (2002) esclarece sobre a necessidade do serviço em conhecer
profundamente a realidade das pessoas, famílias e comunidade que se pretende atender e os
problemas que os afetam. Destaca que a relação dos profissionais da saúde deve favorecer
essa aproximação e a continuidade do acompanhamento. Assim as práticas de atenção
primária em saúde devem considerar a realidade cultural, social e econômica de cada
comunidade. O distanciamento dos profissionais de saúde, as barreiras criadas entre médico e
comunidade, sustentadas por um linguajar técnico, e a falta de proximidade com a realidade
das famílias do território dificultam o acesso à comunidade e, consequentemente, o
desenvolvimento das práticas intervenientes (RONZANI; STRALEN, 2003).

O fato de ter a Unidade de Saúde dentro da Comunidade e de esse serviço não conseguir
atender às necessidades desta faz com que as pessoas tentem buscar em outras Unidades os
atendimentos de saúde. Chegando em outras Unidades, elas não são recebidas, pois deveriam
ser atendidas no seu território. Dessa forma, elas se sentem desassistidas, pois acabam não
conseguindo o atendimento em lugar algum. Nesse contexto, Starfield (2002) discute sobre a
definição do território para o atendimento na atenção primária, como sendo uma forma de
aproximação da comunidade com o serviço para o conhecimento das demandas específicas e
de práticas direcionadas especialmente para a realidade daquele território. A política de
territorialização se propõe a resolver os problemas da saúde exatamente por delimitar um
território com caracterizações específicas que nortearão as intervenções na saúde, não é seu
objetivo criar um problema como acontece na comunidade estudada.

Esse problema reflete uma realidade que afeta não somente a comunidade estudada, e sim
vários municípios brasileiros, principalmente os grandes centros. Isso ocorre porque,
atualmente, existe um aumento significativo das equipes de ESF nos municípios, porém essa
ampliação dos serviços tem acontecido sem a preocupação das esferas governamentais em
refletir sobre os problemas já existentes, para se pensar em novas estratégias que atendam às
reais demandas da população (RONZANI; STRALEN, 2003).

Escorel et al. (2007), em um estudo de casos sobre a implantação da ESF em dez cidades com
mais de cem mil habitantes, observaram que a implantação desses serviços em grandes
centros urbanos encontra vários entraves gerados pela grande concentração de pessoas,
problemas relacionados à exclusão e vulnerabilidade social, incluindo dificuldade de acesso
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aos serviços de saúde e, consequentemente, a insatisfação da população e recusa em procurar
o serviço.

O sentimento dos moradores da Comunidade Cidade Cristo Rei é de revolta contra a
existência da ESF. Para os entrevistados, a percepção do serviço de saúde dentro da
comunidade é negativa, as pessoas cultivam, muitas vezes, o sentimento de raiva pela
existência do serviço. A ESF não ajuda a resolver os problemas das pessoas da comunidade e,
ao mesmo tempo, impede que eles sejam resolvidos por outras Unidades. Existe um
desencontro entre o que a população da Comunidade deseja como assistência à saúde e o que
é oferecido pelo município. Ter um serviço de saúde dentro da comunidade é percebido como
mais um fator de exclusão. O serviço existe, mas não oferece o que a população necessita,
está dentro do território, mas distante da realidade das pessoas, da rotina, do dia a dia.

Os sentimentos negativos paralisam as pessoas diante da possibilidade de reagir, esgotam as
forças para insistir e buscar seus direitos. Buscaram tantas vezes e não encontraram o que
buscavam, que a vivência é de cansaço e esgotamento. A ESF da comunidade não serve mais,
não tem o serviço, não está a serviço daquela população. Vivenciam a decepção, a falta de
credibilidade, a desassistência e a exclusão. Dessa forma, podemos inferir que a ESF não
conseguiu até então se aproximar da população e compreender o que ela realmente precisa e o
que ela espera como assistência em saúde. O fato de viverem em condição de vulnerabilidade
social pode ser um motivo, como aponta Ronzani e Stralen (2003), para o pouco investimento
no serviço. A rotatividade de profissionais, assim como a ausência deles, também impede a
criação de vínculos e o acompanhamento sistemático das famílias (ESCOREL et al., 2007). A
falta de compreensão da saúde em sua amplitude pela gestão e pelos trabalhadores impede
que as demandas sejam adequadamente levantadas e avaliadas, reduzindo a prática da ESF a
intervenções pontuais e curativas (CONILL, 2008; STARFIELD, 2002).

3.4 Despreparo dos profissionais
“Pra melhorar tem que mudar todo mundo que tá aí, eles só vem aqui todo mês só pra
assinar a folha só. Os agente tem que ir na casa da gente, medir pressão dos idoso, perguntar
como que a pessoa tá. Aqui eles não falam nada de saúde quando vem na casa da gente, não
faz nada de saúde, não dá uma orientação.” (M 1).
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A dificuldade de integração entre comunidade e serviço é atribuída, pelos moradores, à falta
de preparo, interesse e disponibilidade dos profissionais. As visitas domiciliares são
percebidas como uma formalidade para a assinatura das folhas de controle do serviço, sem
nenhum objetivo de levantamento de demanda, acompanhamento, promoção de saúde e
prevenção de doenças. O trabalho dos profissionais não constrói uma relação de ajuda com a
população, não acontece a integração com a comunidade. A vivência em relação ao serviço
prestado pelos profissionais é de descaso, desconsideração e despreparo para a prestação de
serviço na saúde.

Para as pessoas que participaram da pesquisa existe um ideal do que deveria ser o papel da
ESF. Percebem a necessidade de uma aproximação dos profissionais do serviço com os
problemas de saúde da população. Entendem que as visitas domiciliares devem existir para o
acompanhamento e orientação em relação aos agravos da comunidade. Sabem que os
profissionais deveriam criar estratégias para conhecer os problemas dos indivíduos, famílias e
comunidade e, a partir do levantamento da demanda, propor ações que envolvessem a
população nas práticas curativas e preventivas.

Vários estudos mostram que essa realidade de insatisfação dos moradores em relação aos
profissionais é constante em várias unidades da ESF, sendo mais frequente nos grandes
centros urbanos e em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Esses estudos
apontam para o despreparo dos profissionais quanto à formação como a ausência da
construção de identidade profissional condizente com os pressupostos do SUS (GOMES;
PINHEIRO, 2005; CONILL, 2008; ESCOREL et al., 2007; RONZANI; STRALEN, 2003).
Nesse sentido, para Escorel et al. (2007), um dos pilares para a garantia de práticas
assistenciais de qualidade na atenção primária à saúde se firma com uma equipe
multiprofissional capaz de responder ao enfoque social da política e de desenvolver práticas
de inclusão social.

Para Ronzani e Stralen (2003), uma das justificativas para o despreparo dos profissionais que
atuam na Atenção Primária está no fato de ainda existirem duas propostas dentro das ciências
da saúde, uma que privilegia as práticas especializadas e outra que comporta as práticas de
prevenção e promoção da saúde e que consideram os indivíduos, famílias e comunidades em
todos os aspectos de suas vidas. Estas duas propostas envolvem a formação de profissionais,
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porém a primeira, que contempla o modelo flexneriano, ainda fundamenta a formação em
várias instituições de ensino e a prática de muitos profissionais de saúde. Em um contexto de
formação, geralmente este prioriza o trabalho fragmentado embora sustente o discurso da
necessidade de um trabalho interdisciplinar que considere o sujeito como um ser
biopsicossocial. Dessa forma, apresenta um discurso inovador com práticas e intervenções
tradicionais, curativas e biologicistas.

As pessoas da comunidade percebem uma falta de interesse dos profissionais em escutar o
que a comunidade precisa, de acolher as demandas e de se envolverem com as
particularidades da comunidade, das famílias e das pessoas. O sentimento das pessoas é de
que a violência, presente na rotina da comunidade, é utilizada para homogeneizar as práticas
e, mais ainda, a falta delas. Reclamam pelos cuidados com os idosos, com as grávidas, com
as crianças e com os diabéticos. Exprimem a dor de serem tratados com desdém, se sentem
solitários na busca por cuidados em saúde. Percebem que o serviço poderia escutar a
população e ajudá-las com os problemas físicos, assim como com os problemas de violência e
carência da comunidade.

Nesse contexto, a população está tendo uma compreensão adequada sobre as funções da ESF,
pois Minayo e Souza (2010), assim como Schraiber, D’Oliveira e Couto (2006), consideram
que o problema da violência nos centros urbanos é uma questão para a saúde pública. O
Ministério da Saúde também tem se manifestado nesse sentido e buscado desenvolver ações
preventivas contra a violência. A ESF é central para a operacionalização dessas ações, porque
em tese é o serviço de saúde mais próximo da população e que deveria conhecer com mais
clareza os problemas relacionados à violência que acometem uma comunidade específica.
Considerando as proposições de Starfield (2002) sobre a Atenção Primária como um
dispositivo para atender as populações em situação de risco social, obviamente as ações
relacionadas à prevenção da violência também são de responsabilidade da ESF. Nessa
perspectiva, considerando o conceito de saúde contemplado pela Atenção Primária em sua
amplitude, a violência realmente deveria constar na pauta da ESF.

Ronzani e Stralen (2003) enfatizam que as práticas da Atenção Primária em Saúde, ou seja, da
ESF, devem priorizar não somente a prevenção, mas também a promoção em saúde. Para
tanto, os profissionais devem considerar os aspectos sociais, culturais e valorativos das
pessoas, famílias e comunidades. Com uma formação que prioriza a fragmentação do trabalho
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e tem como foco central a doença, se torna difícil realizar práticas de promoção. A estratégia
de trabalhar intersetorialmente, articulada com toda a rede de assistência como um sistema
integrado, possibilitaria articulações para maior acesso da comunidade aos serviços públicos,
assim como a inserção social. Como essa articulação não existe na comunidade e os
equipamentos públicos trabalham isoladamente, sem nenhum tipo de interlocução, os
moradores acabam sofrendo restrições no acesso aos próprios recursos disponibilizados para a
comunidade, como no caso dos problemas relacionados ao acúmulo de lixo nos lotes vagos.

A excessiva quantidade de lixo nos lotes vagos da comunidade é percebida pelos moradores
como um problema de saúde pública, pois causa mau cheiro, mosquitos e ainda serve como
esconderijo para drogas e traficantes. Entendem que a ESF deveria se juntar a outros órgãos
públicos para tratar desse problema juntamente com a comunidade. Consideram possível a
integração entre serviços e moradores, porém percebem que isso não acontece por causa do
descrédito que a sociedade e a gestão pública têm pelos moradores. Vivenciam novamente a
exclusão, pois não podem nem mesmo tratar e cuidar do espaço que habitam. Sentiram-se
extremamente ofendidos quando os projetos Fica Vivo2 e Mediação de Conflitos3
apresentaram uma proposta de envolver a polícia e contratar pessoas de outros lugares para a
limpeza dos lotes. Por que de outro lugar? Porque eles poderiam forjar situações, esconder
drogas, fingir que estavam trabalhando, afinal são todos marginais e traficantes. Assim
vivenciaram o distanciamento das possibilidades, percebem nessa situação uma possibilidade
de trabalho, porém um trabalho que não poderia ser ocupado por eles, por serem de uma
comunidade em situação de vulnerabilidade social. A condição de vulnerabilidade reforçando
ainda mais a vulnerabilidade.
As pessoas percebem que a ESF poderia “se importar” e “se envolver” com esses problemas.
Têm uma compreensão da saúde não só como ausência de doença, mas como possibilidades
de viver bem. A necessidade de áreas de lazer para crianças, do funcionamento da
Associação, de uma cooperativa está no discurso de saúde das pessoas da comunidade. Porém
vivenciam a estagnação, não conseguem se movimentar em direção ao acesso a esses
serviços. Percebem que esses fatores são componentes importantes para a garantia de saúde,
2

O Programa Fica Vivo é um programa desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais para a redução de
criminalidade em áreas consideradas de risco pelo Governo do Estado.
3
A Mediação de Conflitos é um programa desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais em áreas consideradas de
risco pelo Governo do Estado.
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no entanto veem uma enorme distância entre estes e a condição de vida que levam, tão
distante que é impossível tentar alcançá-los.

A população sente falta de um acolhimento adequado, sabem que na ESF não terão respostas
para todos os problemas, no entanto entendem que, diante da ausência de recursos na
Unidade, deveriam cuidar para que a pessoa fosse assistida através de encaminhamentos,
parcerias. Sabem também que os profissionais poderiam ajudar a melhorar os vínculos
comunitários, a fortalecer a voz da comunidade. Nesse sentido, Ronzani e Stralen (2003)
compartilham essa constatação com a comunidade, defendem que a ESF deve se
responsabilizar também por práticas que fortaleçam o vínculo comunitário para favorecer o
controle da saúde.

Essa vivência de descaso é percebida pela comunidade como falta de preparo dos
profissionais e do município em selecionar e capacitar esses profissionais. Conill (2008),
Gomes e Pinheiro (2005) e Ronzani e Stralen (2003) constatam em seus estudos que essa
percepção da comunidade vai ao encontro do que realmente acontece na formação e seleção
de profissionais. A formação geralmente é biologicista, conforme já citado e as contratações
não privilegiam o conhecimento de saúde coletiva e políticas públicas com o agravante da
rotatividade que a forma de contratar acaba favorecendo. Os moradores querem trabalhadores
sensíveis à necessidade da população. Já existe um sofrimento constante causado pelo estado
de vulnerabilidade social e pelo estigma, demandam profissionais que consigam desenvolver
estratégias que contemplem essa condição. A comunidade já se sente destratada e humilhada
pela sociedade e pela gestão pública, ela expressa um “não aguentar mais”, por isso a
população quer ser escutada e acolhida. Nesse sentido, Santana e Carmagnani (2001)
ressaltam a necessidade de os profissionais realizarem um levantamento de demanda
minucioso para o planejamento das ações, inclusive no que tange às condições sociais da
comunidade.

Esse despreparo dos profissionais que culmina em práticas ineficazes também é uma questão
apresentada pelos autores como passível de ser reformulada e implementada. Para isso, faz-se
necessário que as instituições de ensino reformulem seus currículos nas perspectivas teórica e
prática, pois a ESF necessita de profissionais com complexidade técnica no sentido de
conhecimentos diversificados e amplos, e que os gestores se envolvam com a causa “saúde
pública” para a integração serviço – comunidade.
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3.5 Falta de médico
“Aqui é ruim demais, não tem médico, pra melhorar tinha que trazer médico, desse jeito a
saúde aqui não tá com nada. Desse jeito aqui nem precisa de PSF, porque aqui não tem
médico, num tem atendimento, tudo é hospital, uma pessoa corta o dedo, tem que ir pro
hospital, a pessoa tem uma dor, é Santa Casa, Aroldo Tourinho [...]” (M 6).

A presença do médico na ESF é percebida como imprescindível pela população da
Comunidade Cidade Cristo Rei. O trabalho do médico é vinculado à qualidade de prestação
de serviço, logo, se não tem médico, o serviço está fadado ao julgamento negativo da
população. A ausência do médico significa falta de interesse com a saúde, pois para a garantia
de prestação de serviço espera-se que o médico esteja no serviço e/ou na comunidade todos os
dias. Nesse sentido, a presença do médico como garantia de atenção à saúde não é um
capricho ou uma exigência excessiva da população e sim um fator histórico e cultural.
Historicamente, tempo que supera os últimos dois séculos, a figura do médico sempre esteve
vinculada a cuidados com a saúde.
Ao médico sempre são confiadas as dores do corpo e muitas vezes do “espírito”. O médico foi
e continua sendo percebido como o profissional adequado para cuidar dos problemas de
saúde, tanto no âmbito privado como público. O médico de família também não é uma
novidade na assistência, pelo contrário, deixou de ser uma tradição com o modelo flexneriano
e a supervalorização das especialidades. Portanto, o status do médico como profissional de
referência em saúde ainda não encontrou argumentos e instrumentos que o afetassem. Além
do mais, esse profissional compõe a equipe básica de profissionais da ESF, logo é bem
razoável que os moradores da comunidade queiram sua presença (MENDES, 1998).

Starfield (2002) defende o profissional médico como integrante da equipe de Atenção
Primária em Saúde e apresenta atribuições relevantes para a qualidade de prestação do seu
serviço. Ao médico cabe também a função de quebrar barreiras entre o serviço e a
comunidade e escutar o paciente, acolhendo-o como ser humano complexo. É a relação entre
médico e paciente que irá garantir o aprendizado de ambas as partes: o médico aprende sobre
os problemas dos pacientes e os pacientes sobre o controle da saúde.
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Para as pessoas que depuseram, a presença do médico significa consultas médicas,
acompanhamento de gestante, diabéticos, hipertensos, prescrição de medicamentos e pedidos
de exames e encaminhamentos. Percebem que a luta constante por um atendimento nos outros
serviços de saúde da cidade cessaria se um médico atendesse sistematicamente na Unidade da
Comunidade. O médico tem um forte significado de assistência e de redução de sofrimento no
âmbito físico e social, ou seja, se houvesse médico teriam seus problemas de saúde resolvidos
ali mesmo e não passariam pela dificuldade de andar pela cidade buscando atendimento.

O hospital é percebido pela comunidade como uma possibilidade de acesso à saúde.
Compreendem que a ESF deveria atender os problemas que não requerem especialidades
médicas e muita parafernália tecnológica, assim a presença de um médico evitaria a busca
pelos hospitais. Porém depositam muita credibilidade às práticas hospitalares, entendem que
se o serviço da comunidade não tem o que oferecer, a única saída é o hospital, pois lá é mais
difícil negar atendimento, principalmente se for criança ou idoso. Pensam que no hospital é
mais fácil encobrir quem são, ou melhor, de onde são, o defeito pode ser encoberto, como
considera Goffman (1988). Ninguém se importa com uma ESF que fica no meio da favela,
mas no hospital fica mais difícil de se identificar porque o serviço atende pessoas de toda a
cidade.

Escorel et al. (2007), em seus estudos sobre a ESF nos grandes centros urbanos, enfatizam
que embora a ESF tenha avançado significativamente como um modelo de assistência,
encontra muitas dificuldades nesses centros, e que o serviço não tem funcionado efetivamente
como porta de entrada. A maior parte da população desses municípios continua buscando os
hospitais, mesmo quando não há gravidade no episódio de doença.

A falta do médico é percebida como preconceituosa, pois significa o desinteresse da gestão
pública com o lugar, assim como a indisponibilidade dos profissionais em irem trabalhar na
comunidade. Dessa forma, a ausência do médico traz a vivência do estigma e da exclusão,
interpretam essa ausência como resultado do repúdio da sociedade e do medo que todos têm
de quem é do “Feijão Semeado”. Os sentimentos oscilam entre a tristeza, a desesperança,
raiva e revolta. Questionam o porquê de muitos profissionais da saúde frequentarem a
comunidade na calada da noite para a aquisição de drogas ilícitas e se recusarem a trabalhar
na comunidade. Ficam intrigados e revoltados com essa questão, porque servem a eles para as
práticas consideradas maléficas e não podem ser beneficiados com o trabalho? Novamente
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vivenciam a dor do estigma, pois podem ser incluídos nas práticas criminosas, podem servir
drogas, porém não servem para mais nada, para terem atendimentos na saúde, emprego, ou
seja, lugar na sociedade.

A credibilidade da ESF está totalmente afetada na comunidade, desse modo as pessoas já se
habituaram a nem buscar mais o serviço, já preveem que não serão atendidas, ou não
encontrarão nenhum tipo de assistência, e a primeira opção passa a ser o hospital. A vivência
da desassistência na ESF leva os moradores a desconsiderar a porta de entrada dos serviços de
saúde e irem direto para o serviço de maior custo e o mais especializado. É importante
ressaltar que isso acontece não pelo desconhecimento das funções de cada serviço de saúde
(ESF, Centro de Saúde, Hospital), e sim pelo sentimento de não ser atendido, de não ter a
assistência esperada no serviço do território (ESCOREL et al., 2007; RONZANI; STRALEN,
2003).

Os moradores percebem que a ESF poderia resolver muitos problemas se funcionasse de
acordo com a necessidade da população, no entanto foram e são tantas as frustrações, que o
serviço é percebido com desvalor, sem serventia para a comunidade. Às vezes até como um
fardo, pois quando chegam ao hospital, pelo fato de a comunidade possuir a ESF, precisam
barganhar o atendimento, usar a falta do médico como motivo para conseguir um atendimento
no hospital. A vivência é de descaso com a saúde da comunidade.

3.6 A intervenção das esferas públicas
“Nós pra eles não é nada. Cê precisa medir a pressão não tem jeito, aquela maquininha de
furar pra ver o diabete num tem. Isso aqui era o governo que tinha que pagar. Eu comprei o
aparelho de medir pressão de um tanto de pagamento e meu pai tinha que ir na farmácia
furar o dedo pra ver o diabete. Eu não tenho esperança de mudar nada aqui, porque quem
tinha que importar era o prefeito, ele não importa, num tem jeito [...]” (M 5).

A Estratégia de Saúde da Família é entendida pelos entrevistados como um serviço
pertencente à gestão municipal. Os moradores percebem que os problemas relacionados à
saúde também são de responsabilidade e competência dessa gestão, que cabe à prefeitura
cuidar do serviço de saúde em cada território. Por isso, a descrença de melhora da ESF
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também é depositada no prefeito e na prefeitura, entendem que, para melhorar as condições de
prestação de serviço de saúde e seus determinantes, é preciso uma intervenção municipal.

Os entraves políticos perpassam todas as esferas federais, estaduais e municipais. As questões
relacionadas à gestão municipal também se configuram como um problema para a
implementação da ESF, pois manobras eleitoreiras e interesses na verba para gastos privados
e não com a saúde pública prejudicam, enfaticamente, a atenção primária à saúde. Dessa
forma, a efetivação da ESF depende da gestão municipal e dos interesses públicos que devem
sobrepor interesses privados de grupos isolados (RONZANI; STRALEN, 2003).

Vivenciam, mais uma vez, o desinteresse da gestão municipal pela comunidade. Tomam a
situação, que denominam de descaso, como uma atitude preconceituosa e excludente em
relação à comunidade. Consideram que o fato de a comunidade ser vista pela gestão e pela
sociedade como uma “fábrica de marginal”, um lugar que “só tem bandido”,
desresponsabiliza as esferas gestoras, pois ninguém tem que gastar dinheiro com um lugar que
só produz violência. Assim as pessoas não veem possibilidade de mudanças, sentem-se
desesperançosas diante das ações dos gestores municipais. Nesse sentido, Ronzani e Stralen
(2003) esclarecem que a preocupação dos gestores em reduzir custos com a saúde pode levar
ao baixo investimento na atenção primária em saúde e, dessa forma, ao oferecimento de
serviços precários para a população vulnerável.

O entendimento da responsabilidade do município em relação à política de atenção primária à
saúde é o fator gerador dos sentimentos de desesperança em relação às mudanças. Isso ocorre
porque as pessoas têm informações sobre a obrigatoriedade do município em organizar e
garantir a operacionalização da ESF, porém sentem que a gestão municipal não se interessa
pela comunidade por sua condição de vulnerabilidade causando a vivência de falta de
expectativa e esperança em ter seus anseios atendidos.

As pessoas experienciam a desvalorização dispensada a eles pelas esferas públicas. Percebem
que a ESF da comunidade é “empurrada com a barriga”, pela gestão, pois não é
disponibilizado o mínimo para o seu funcionamento e para que as pessoas não precisem sair
do seu território em busca de outros serviços públicos ou privados. Querem que o poder
público viabilize o acesso aos serviços e às possibilidades de ascensão social e garantia de
cidadania: saúde, lazer, trabalho, educação, profissionalização e justiça, porém sentem que,
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quando esses serviços são disponibilizados, acontecem de forma relapsa, sem considerar a
realidade da comunidade. A comunidade quer investimento em todos os setores que
determinam a condição de saúde em seu conceito ampliado. Os moradores, de alguma forma,
conseguem perceber que só uma consulta, um remédio ou uma vacina não resolverão o
problema deles, o investimento deve ser global para atender às demandas da saúde (SCLIAR,
2007).

Nesse sentido, as práticas de saúde devem ser inovadoras e o foco não pode ser curativo nem
somente preventivo, há de se considerar a promoção para a eficácia da ESF como serviço
destinado a intervir diretamente nas comunidades para a produção de saúde. Ronzani e Stralen
definem promoção em saúde como sendo “[...] o processo de possibilitar às pessoas um maior
controle sobre sua saúde baseado principalmente nos princípios de justiça social e equidade.
A saúde então é vista como algo bastante amplo que envolve vários aspectos e pré-requisitos”
(RONZANI; STRALEN, 2003, p. 11). Dessa maneira, esses aspectos envolvem educação,
habitação, vínculo social, desenvolvimento das capacidades para acessar a saúde e estabelecer
parcerias intersetoriais para garantir o controle da saúde e de seus determinantes.

Os estudos sobre a ESF, realizados por Conill (2008), esclarecem sobre os fatores que
inviabilizam práticas efetivas desses serviços. Os problemas relacionados a gestão, repasse e
emprego de recursos, favelização e violência nas comunidades repercutindo no cotidiano do
serviço e falta de qualificação dos profissionais são fatores importantes a serem analisados na
compreensão da ineficácia da ESF em alguns municípios e comunidades. Porém não podemos
estagnar no diagnóstico, é preciso apresentar propostas que oportunizem a eficácia desses
serviços. Para isso, Ronzani e Stralen (2003) realçam que a ESF é uma proposta que pode ser
efetivada a contento da população, no entanto se faz necessário repensar sobre as práticas
profissionais, a administração e o envolvimento das instituições científicas para compreensão
dos problemas encontrados e implementação de novas possibilidades. Conill (2008) vai além
quando apresenta resultados de uma avaliação encomendada pelo Ministério da Saúde (MS)
fazendo recomendações precisas para o alcance da melhora da qualidade da ESF.

Necessidade de estratégias de negociação com as corporações médicas e de
enfermagem; integração de equipes nos serviços existentes ou no interior de
uma unidade básica de saúde para compartilhamento de recursos e
interconsultas; redução do número de famílias adscritas em função do grande
leque de atividades; práticas para atrair usuários com adscrição próxima ao
local do trabalho; horários noturnos, melhor acolhimento, e adequação do
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financiamento à situação peculiar das periferias urbanas com incentivos
salariais para áreas de risco social e epidemiológico. Além disso, chamam
atenção para o fato de que um sistema integrado de serviços necessita de
investimentos nos demais níveis de complexidade e não apenas na atenção
básica (CONILL, 2008, p. S12).

A partir das orientações de Conill para a elevação da qualidade de prestação de serviço da
ESF, podemos considerar que a unidade da Comunidade Cidade Cristo Rei vai de mal a pior,
pois além de ser uma área de risco social com índices de violência consideráveis, não possui
nenhum serviço ou proposta que possa ir ao encontro dessas orientações. As pessoas da
comunidade cultivam um sentimento de serem “nada”, ninguém para as esferas
governamentais. O descaso com a infraestrutura da ESF, ou seja, falta de profissionais,
medicamentos e aparelhos é justificada por eles pelo desvalor, se não são vistos, se não
existem, não há nenhum recurso destinado a eles. Sentem-se à margem da sociedade,
excluídos da agenda governamental. Sentem que as políticas não são elaboradas a contento
para atender pessoas que vivem no meio da violência, da pobreza, da exclusão.

O sentimento de prejuízo individual, familiar e comunitário está presente a todo tempo. O
serviço não disponibiliza aparelhos de aferir pressão para o acompanhamento das pessoas que
não conseguem sair de casa por alguma debilidade física, o aparelho de medir glicose e o
nebulizador também estão em falta, não há médico, as visitas domiciliares são apenas para o
recolhimento de assinaturas, ou seja, percebem que a ESF, como estrutura física está lá,
porém como prática em saúde não acontece. Dessa forma, a população tende a não procurar o
serviço, pois entende que ele não tem nada a oferecer. Essa escassez de recursos material e
humano e de estratégias também é vivenciada pela população como um fator de exclusão e de
estigmatização. Reconhecem que a ESF faz parte de uma política nacional de
responsabilidade federal, estadual e municipal, porém sentem que o fato de viverem em
condição de vulnerabilidade afasta o compromisso da política com a população. A forma
como o serviço de saúde atua na comunidade sustenta o sentimento de desvalia das pessoas e
reforça uma inércia constante diante da possibilidade de reivindicação dos direitos e
desenvolvimento das potencialidades.

Diante do exposto, Conill (2008), ao apresentar suas recomendações, abre possibilidades
concretas de mudanças. Conill (2008) e Ronzani e Stralen (2003) concordam que é necessário
um estado de “boa vontade” dos gestores em fazer cumprir os preceitos da política de saúde.
A qualificação de profissionais em conformidade com o SUS, a participação da comunidade,
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a intersetorialidade e a integração entre gestão, serviço e comunidade são apresentadas por
esses autores como possíveis estratégias para a eficácia da Saúde da Família.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo teve como objetivo compreender como as pessoas vivenciam as práticas da
Estratégia de Saúde da Família na Comunidade Cidade Cristo Rei. A partir desse propósito
trilhamos um caminho que nos possibilitou apresentar várias considerações sobre as vivências
dos moradores da comunidade em relação às práticas da ESF. Foi possível também refletir
sobre a ação da atenção primária em saúde nas comunidades que vivem em situação de
vulnerabilidade social e compreender a violência como um fator complexo que deve ser tema
de interesse das políticas de saúde pública.

Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família, em toda sua complexidade, tem encontrado
entraves para a operacionalização de suas práticas, principalmente em comunidades que se
encontram em condição de vulnerabilidade social. Essas dificuldades estão relacionadas às
consequências das aglomerações dos grandes centros urbanos, à falta de acesso das pessoas
que vivem em situação de vulnerabilidade social a equipamentos públicos e privados, ao
despreparo dos profissionais, à dificuldade dos serviços em estabelecer um diálogo próximo
com a população adstrita e à má gestão dos setores públicos.

Encontramos, tanto no âmbito teórico como vivencial, uma forte relação entre violência e
vulnerabilidade social. A falta de acesso aos serviços públicos distancia as pessoas da
ascensão social, pois estas podem ficar com restrições no desenvolvimento de suas
capacidades e se tornarem ainda mais vulneráveis. Dessa forma, a população vulnerável
socialmente muitas vezes se depara, como forma de sobrevivência, apenas com as práticas
criminosas. A falta de acesso à educação, trabalho, lazer, saúde e inserção social pode levar os
sujeitos à falta de expectativa e crença na sociedade e em si próprios. Assim, aprofundar os
estudos desses fenômenos deve ser tarefa de todos os setores e profissionais que discutem
sobre políticas públicas e atuam profissionalmente nessas áreas. Considerando a saúde em seu
conceito amplo e a prática da ESF como a atenção à saúde mais próxima dos problemas e da
realidade de cada comunidade atendida, as ações preventivas e de controle da violência
devem constar nos planejamentos desses serviços.

Do mesmo modo, a articulação intersetorial dos trabalhos de atenção às populações que
vivem em situação de vulnerabilidade social poderia efetivar as ações nas políticas públicas.
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A proximidade das esferas gestoras e técnicas com a população, para uma escuta sensível dos
reais problemas que acometem as famílias e comunidades, seria a forma mais adequada de
compreender as reais demandas e desenvolver ações de impacto na saúde.

Nosso estudo na Comunidade Cidade Cristo Rei mostrou que o estigma da violência é
vivenciado como o maior problema para a população, inclusive no que diz respeito à
prestação de serviço dos segmentos públicos. Os moradores reconhecem que a violência é um
problema existente que requer intervenção dos setores públicos, porém relatam que na
comunidade existem muito mais pessoas “de bem”, do que pessoas envolvidas com a
violência, que esse número “pequeno” de pessoas que praticam crimes é o único atributo da
comunidade percebido pela sociedade. Sentem que estão fora da lógica da cidade de Montes
Claros e que toda a sociedade pensa que todos os moradores estão envolvidos com as práticas
criminosas. Por esse motivo de desvalorização e estigma, entendem que as práticas da ESF
não funcionam adequadamente e são realizadas com descaso. A falta de médicos, o
despreparo dos profissionais e a inabilidade quanto ao levantamento de demanda e
intervenções que considerem o problema da violência e do estigma são atribuídos exatamente
ao estigma que vivenciam dos trabalhadores da saúde e da gestão municipal.

Os moradores da comunidade percebem a ESF como uma ação negativa, pois o serviço não
consegue desenvolver práticas que atendam às demandas da população e, por estar presente
no território, impede que a população seja atendida em outras unidades de atenção básica. Os
moradores conhecem as funções da ESF, sabem que as ações devem partir das demandas da
comunidade e que estas devem ser integradas com outros setores para maior abrangência e
eficácia. Sabem também da responsabilidade das esferas gestoras para a garantia da prestação
de serviço de qualidade e, por isso, atribuem à prefeitura o fracasso do serviço na
comunidade. A comunidade expressa grande descrédito nos setores públicos e acredita que é
difícil acontecer alguma mudança devido ao estigma.

A presença do médico na ESF é considerada pelos moradores como imprescindível para o
funcionamento do serviço, e a sua ausência os leva a se distanciarem da unidade e procurarem
recurso nos hospitais, pois entendem que outras unidades não os atenderão. Além da falta do
médico, a atuação dos outros profissionais está muito aquém do que é preconizado pelo
Ministério da Saúde, e essa ineficácia é consequência da formação biologicista e fragmentada
que ainda é predominante nas instituições de ensino e da rotatividade das contratações.

O
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discurso presente na formação dos profissionais, assim como na gestão pública, geralmente
contempla os princípios do SUS, porém a prática ainda privilegia a intervenção no corpo e as
ações curativas.

Embora as ações da ESF nessa comunidade sejam ineficazes e essa constatação torne possível
inferirmos que essa realidade é passível de acontecer em outras comunidades que vivem em
condição de vulnerabilidade social, podemos constatar também que essa estratégia é um
grande avanço na política de saúde brasileira e que é o nosso principal dispositivo para
garantia de atenção primária à saúde. Conseguimos empreender algumas medidas para
implementação e melhoria na qualidade desse serviço, porém estas estão vinculadas a fatores
complexos como formação profissional, gestão das esferas públicas (federais, estaduais e
municipais), funcionamento de toda a rede de assistência, envolvimento de Instituições
acadêmicas e, principalmente, a articulação desses fatores com a comunidade.

É preciso enfatizar que o SUS, em seus vinte anos de existência, ainda tem encontrado
entraves em seu processo de operacionalização, embora ele represente a consolidação de uma
mudança política de quase um século. O SUS se consolida em um sistema capitalista e
globalizante, no qual o consumo é extremamente valorizado e sustenta a concorrência e a
perversidade de um sistema movido pelo consumo. Houve um investimento na política
pública, mas ela não garantiu a diminuição das desigualdades sociais, o que pode vir a
justificar a ausência de equidade e dificuldade de acesso aos serviços de saúde, causando
assim uma disparidade na assistência e a dificuldade para as pessoas, que vivem em situação
de déficit social, acessar a saúde.

Podemos ponderar então que a compreensão das vivências dos moradores da Comunidade
Cidade Cristo Rei em relação às práticas da ESF possibilitou-nos o conhecimento das bases
teóricas que sustentam a ESF, a reflexão quanto à operacionalização dessa estratégia como
um dispositivo político, e o entendimento dos fatores que dificultam as ações desse serviço
nessa comunidade. Permitiu também que estendamos esse conhecimento para a compreensão
da ineficácia da ESF em outras comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Considerando a complexidade envolvida na operacionalização da ESF e a necessidade de
mudanças em vários setores que envolvem as ações desse serviço, inclusive das instituições
acadêmicas para aprofundamento de estudos que objetivem o desenvolvimento de estratégias
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que possam atender principalmente as comunidades que vivem em condição de
vulnerabilidade social, fica a contribuição extraída das vivências dos moradores que é a escuta
da comunidade. São falíveis as práticas prontas, que consideram somente o saber científico e
desconsideram o que as pessoas sabem sobre elas e seus problemas, porém apreender o saber
das pessoas requer investimento na escuta dos sujeitos. Nesse sentido, os moradores deixam
claro o fator, considerado por eles como o principal, que interfere na qualidade de prestação
de serviço da ESF, o estigma. Dessa forma, fica também a tarefa de refletirmos sobre
estratégias que possam vencer esse estigma e inserir esses moradores na lógica da cidade e do
acesso a serviços.
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ANEXOS

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA

Título da pesquisa: A Vivência de Uma Comunidade em Situação de Vulnerabilidade
Social e as Práticas da Estratégia de Saúde da Família: o caso da Comunidade Cidade
Cristo Rei.
Instituição promotora: Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES

Patrocinador: Não se aplica.

Coordenador: Lilian Maria Santos

Orientador: Regina Caleiro

Atenção:
Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a seguinte
explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração descreve o objetivo,
metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e precauções do estudo. Também
descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a você e o seu direito de sair do
estudo a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita sobre os resultados
do estudo.

1- Objetivo:
Compreender como as pessoas vivenciam as práticas da Estratégia de Saúde da Família (ESF)
na Comunidade Cidade Cristo Rei.

2- Metodologia/procedimentos
Realizaremos uma pesquisa qualitativa e utilizaremos como instrumento para levantamento de
dados, entrevistas com moradores da Comunidade Cidade Cristo Rei. Sustentamo-nos
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metodologicamente na Fenomenologia, pois para esse método o que interessa é o fenômeno
como ele se apresenta, ou seja, a descrição da experiência de mundo dos sujeitos de Pesquisa.

3- Justificativa
Entender como as pessoas percebem as ações da ESF nos territórios considerados em situação
de vulnerabilidade social, é de extrema relevância para a construção de estratégias eficazes
nas práticas de prevenção e promoção no campo da atenção primária em saúde.

Benefícios
Esta pesquisa nos permitirá conhecer como as pessoas vivenciam as ações da ESF em
território considerado em situação de vulnerabilidade social, possibilitando assim a
contribuição para o fomento de estratégias que sejam eficazes na prática de prevenção e
promoção em saúde.

Desconfortos e riscos
Não se aplica.

4- Danos
Não se aplica.

5- Metodologia/procedimentos alternativos disponíveis
Não se aplica.

6- Confidencialidade das informações
A pesquisa obedecerá aos critérios estabelecidos pela resolução Nº 196/96, do Conselho
Nacional de Saúde, que preconiza e regulamenta os aspectos éticos legais da pesquisa com
seres humanos. Como recomendam esses critérios, adotarei os seguintes passos: assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos do estudo, garantia de anonimato e da
liberdade de participar ou retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa e a
confidencialidade das informações.

7- Compensação/indenização
Não se aplica
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8- Outras informações pertinentes
Não se aplica
9- Consentimento:
Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas as
minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo assinado
voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para participar nesta pesquisa, até
que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada deste consentimento.

__________________________
Nome do participante

__________________________
Nome da testemunha

__________________________

__________________________
Assinatura do participante

__________________________
Assinatura da testemunha

__________________________

Nome do coordenador da pesquisa Assinatura do coordenador da pesquisa

Endereço do Pesquisador:

Telefone:

____________
Data

____________
Data

____________
Data

