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O USO DO TERRITÓRIO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE: UM ESTUDO DE
SOBRAL – CEARÁ

Na perspectiva de captar as expressões que Sobral congrega na rede urbana
cearense, nos debruçamos durante essa pesquisa no estudo do uso do território de
Sobral pelos serviços de saúde. Enquanto cidade média, a referida cidade responde
por uma das quatro macrorregiões de saúde no estado, reunindo estabelecimentos
públicos e privados que oferecem assistência à saúde nos três níveis de
complexidade que compõe a rede de ações e serviços de saúde no Brasil. Com 47
especialidades distintas, a infraestrutura voltada para esses serviços é a mais
completa da região norte do estado, concentrando, além do atendimento primário à
sua população, os atendimentos de nível secundário de 23 municípios que fazem
parte de sua microrregião e de nível terciário a outros 54 municípios. Para
compreender as lógicas que conduziram esse processo de centralização dos
serviços de saúde em Sobral trabalhamos com temas como a urbanização, rede
urbana e uso do território, pois consideramos que o entendimento da organização
territorial passa pelo entendimento da constituição das redes e pelas lógicas que
definem os usos do território, sendo estes, determinantes na composição do urbano.
Nos procedimentos metodológicos, além de um amplo levantamento bibliográfico
dos temas supracitados, realizamos uma pesquisa documental sobre a organização
dos sistemas de saúde, montagem de um banco de dados, formação de hemeroteca
e, principalmente, os trabalhos de campo com observações do contexto estudado e
entrevistas semiestruturadas com os sujeitos sociais que atuam no Sistema de
Saúde de Sobral. O uso racional e estratégico do território, que também atua
enquanto instância de normatização, se expressa pela definição das Regiões de
Saúde com base na densidade técnica que os municípios abrigam, seguindo a
racionalidade capitalista de acumulação, em que tanto a iniciativa privada, quanto o
sistema público de saúde, utiliza o território como recurso. O dado social e material
que Sobral congrega enquanto cidade média e que possibilita o uso do território
pelos serviços de saúde, segue as racionalidades do mercado, com amplo apoio do
Estado e dentro de uma estrutura socioespacial que vem se erguendo juntamente
com o desenrolar do processo de urbanização. Os serviços de saúde, mesmo com
todos os avanços das políticas públicas que os regulamentam, seguem a lógica de
uso corporativo do território, e Sobral historicamente vem garantindo seu lugar nessa
topologia.
Palavras-chave: Cidade Média. Sobral. Serviços de Saúde. Uso do Território. Rede
Urbana.
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THE USE OF THE TERRITORY FOR HEALTH SERVICES: A STUDY OF SOBRAL
– CEARÁ
In the perspective of capturing the expressions that Sobral aggregates in the
Ceará's urban network, we worked during this research in the study of the use of
territory of Sobral by health services While average city, this city accounts for one of
the four macro health regions in the state, bringing together public and private health
care offers three levels of complexity that makes up the network of actions and
healthcare services in Brazil. With 47 different specialties, the infrastructure facing
these services is the most complete of the upstate region, focusing, in addition to
primary care to its population, attentions at secondary level of 23 municipalities that
are part of your micro region, and tertiary level of the other 54 municipalities To
understand the logic that led this process of centralization of health services in
Sobral, we work with themes such as urbanization, urban network and use of the
territory, because we believe that the understanding of territorial organization,
requires an understanding of the constitution of networks and the logical that define
the uses of the territory, the latter being crucial in the composition of the urban. In the
methodological procedures, in addition to a broad bibliographic survey of the above
themes, we conducted desk research on the organization of health systems,
assembly of a database, formation of newspaper library, and especially fieldwork
with observations of the context of the study and Semi-structured interviews with
social actors operating in the Sobral Health System. The rational and strategic use of
the territory, which also acts as a forum for standardization, is expressed by the
definition of health regions based on density technical that municipalities house,
following the rationale of capitalist accumulation, in which both the private sector, as
the public health system, uses the land as a resource. The social data and material
that Sobral gathers while medium city and which enables the use of the territory by
the health services, the city follows the rationality of the market, with broad support
from state and within a socio-spatial structure that is rising along with the
proceedings urbanization. Health services, even with all the advances public policies
that regulate them, follow the logic of corporate use of the territory, and Sobral
historically has guaranteed its place in this topology.
Keywords: Medium City. Sobral. Health Services. Use of the territory. Urban
Network.
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INTRODUÇÃO

Pensar

a

urbanização

na

contemporaneidade

é

nos

debruçarmos

essencialmente em um fenômeno que, para além da sociedade, se estende por todo
território. O urbano emerge, mais do que como tendência, quase como uma
condição para a reprodução do espaço. Extrapolando a cidade, o processo de
urbanização envolve um movimento que busca interconexões entre um território e
outro, demandando dos centros urbanos interações em múltiplas dimensões e o
advento do meio técnico científico informacional1 permite a eles ultrapassarem as
fronteiras das relações mais tradicionais, possibilitando e expandindo o leque de
relações por todo o planeta.
Compreender a rede urbana nessa perspectiva demanda uma compreensão e
ao mesmo tempo uma transgressão dos clássicos esquemas geográficos, uma vez
que a constituição da rede urbana perpassa as diversas formas e possibilidades dos
centros urbanos se relacionarem, devendo, portanto, a elaboração de um esquema,
que se aproxime da realidade atual, considerar a natureza da relação entre estes
centros, o que certamente não originaria apenas um esquema.
Na perspectiva de captar as expressões que Sobral congrega na rede urbana
cearense, partimos para o estudo do uso do território de Sobral pelos serviços de
saúde. Consideramos que o entendimento da organização territorial, passa pelo
entendimento da constituição das redes e pelas lógicas que definem os usos do
território, sendo estes, determinantes na composição do urbano. Neste sentido, os
serviços de saúde, seletivamente territorializados no espaço, emergem como uma
variável de análise que nos permite captar essas lógicas de uso do território bem
como as interações espaciais que são estabelecidas a partir dessas.
O município de Sobral, situado no Noroeste do Estado do Ceará a 235 km de
Fortaleza (Figura 01), nas últimas duas décadas vem crescentemente assumindo

1

O meio técnico-científico-informacional é a feição que o meio geográfico assume na atualidade. A
materialização no meio geográfico, de sistemas técnicos dotados de ciência e informação, conduz à
organização do território e dá suporte ao desenvolvimento do período atual, “à ciência e à tecnologia,
junto com a informação, estão na própria base da produção, da utilização e funcionamento do espaço
e tendem a constituir seu substrato” (SANTOS, 1999, p. 190).
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novos papéis no contexto econômico cearense se constituindo em um núcleo urbano
de forte expressão.

Figura 01: Localização do Município de Sobral – Ceará

Essa expressividade é determinante durante o processo de implantação do
Sistema Único de Saúde – SUS2 e a partir da Municipalização do Sistema de Saúde
de Sobral em 1997 tem-se a constituição de uma rede física com capacidade de
ofertar serviços de saúde para o município e sua macrorregião, fazendo de Sobral
uma referência no Estado do Ceará, competindo ao município, a partir de então,
garantir além do atendimento da sua população, a cobertura aos demais municípios
que não possuem densidade técnico-informacional para abrigar estabelecimentos de
saúde voltados aos casos de média e alta complexidade.

2

A política de saúde pública brasileira que se estrutura a partir da Lei nº 8.080, conhecida como Lei
Orgânica de Saúde ou Lei do Sistema Único de Saúde – SUS será melhor explicitada no terceiro
capítulo.
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Muito embora a concepção de território adotada nas políticas de saúde esteja
associada à territorialidade, devendo os territórios de saúde, a serem delimitados,
considerar espaços com identidades em comum, situações epidemiológicas
semelhantes, dentre outras características, a territorialidade não constitui nosso foco
de análise. Essa pesquisa se volta ao estudo dos serviços de Saúde na perspectiva
que estes assumem enquanto setor da economia que, não alheio às condições dada
pelos lugares, é pensado, normatizado e estruturado de acordo com as lógicas de
mercado. Produzindo territórios, definindo usos, dinâmicas, fluxos, etc. sendo,
portanto, nesta perspectiva que se direciona nossa abordagem.
Em busca de compreender essas dinâmicas, buscamos dialogar com teóricos
que discutem o processo de urbanização, a constituição das redes, principalmente
das redes urbanas, e as convergências destas a partir dos usos do território. Neste
processo, nos debruçamos sobre os trabalhos de pesquisadores dos quais
destacamos Santos (2006, 2009), Santos & Silveira (2001), Dias (2004), Corrêa
(1994 e 2006) e Contel (2010).
Constituindo Sobral nosso recorte de investigação empírica, ancoramos o
estudo do papel que Sobral assume no processo de urbanização Cearense a partir
das dinâmicas das cidades médias, e com base nestas, a emergência e
territorialização dos serviços de saúde. Assim, autores como Contel (2010) e Corrêa
(2007) foram fundamentais, bem como os estudos de Dantas (2006) e Jucá Neto
(2009) sobre a urbanização cearense e, sobre Sobral em diversos aspectos, as
pesquisas de Holanda (2007), Araújo (2008) e Maria Junior (2003).
A apreensão das dinâmicas dos serviços de saúde se constituiu um desafio
maior, uma vez que poucos trabalhos discutem a territorialização destes serviços na
perspectiva geográfica, destacamos aqui os trabalhos de Almeida (2005 e 2013) e
Ferraz (2009), sendo também significativos os trabalhos de estudiosos que discutem
a gestão da saúde como, Andrade (2000, 2004) e Arruda, Martins e Souza (2010).
Contudo, foi a pesquisa documental que nos ofereceu alguns aportes primordiais
para o entendimento do funcionamento dos sistemas de saúde e os apontamentos
sobre como estes se territorializam no espaço.
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A pesquisa documental consistiu no levantamento e seleção de documentos
oficiais, leis, relatórios, legislações, planos de governo, programas e projetos
relacionados à temática estudada. Nessa perspectiva, obtivemos informações nas
seguintes fontes: Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará SESA, e Secretaria da Saúde e Ação Social de Sobral.
Associados a apreciação dos documentos, levantamos dados secundários
sobre o município junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e ao
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE. Entretanto,
destacamos o banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
– CNES, como uma das principais fontes de dados sobre os serviços de saúde
ofertados em Sobral. Este último, juntamente com as informações fornecidas pelo
Conselho Regional de Medicina do Ceará – CREMEC e as Instituições de Ensino
Superior – IES presentes em Sobral (aqui nos referimos especificamente a
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, a Universidade Federal do Ceará UFC, e as Faculdades do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA), nos
possibilitou delinear uma tipologia dos serviços de saúde ofertados, como se
especializam no município, bem como às características e intensidade dos fluxos de
profissionais da saúde que atuam em Sobral.
A formação de uma hemeroteca também se tornou primordial para a
compreensão do objeto, uma vez que estão sempre em destaque os investimentos
em fixos da saúde no município de Sobral, assim como os projetos e programas
adotados pelo Sistema Municipal de Saúde, neste sentido, o acervo do “Boletim
Municipal de Sobral” aprestou grande contribuição. Consultamos também revistas e
periódicos com publicações eletrônicas, destacando a SANARE: Revista de Políticas
Públicas de Saúde de Sobral; visitamos os sites das IES anteriormente
mencionadas, estabelecimentos de Saúde, órgãos públicos etc.
Os trabalhos de campo que permearam o desenvolvimento da pesquisa
consistiram em visitas aos estabelecimentos de saúde, órgãos públicos e IES
supracitados, em que, além das observações diretas das unidades de saúde e
espaços em que se territorializam, buscamos coletar informações junto aos sujeitos
sociais que atuam no Sistema de Saúde de Sobral. Para tanto, foram realizadas
entrevistas semiestruturadas, com questões abertas e roteiros diferentes para cada
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sujeito, sendo estes, representantes da gestão do sistema municipal de saúde;
representantes de instituições ligadas ao sistema; e profissionais que atuam no
sistema de saúde representativos de distintas especializações: médicos psiquiatras,
psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeutas, enfermeiros,
etc.; assim como profissionais que atuam em IES enquanto docentes nos cursos de
formação profissional na área da saúde. Entre os entrevistados estão profissionais
oriundos de Fortaleza, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, dentre outros que
atuam no Sistema de Saúde de Sobral. Ao todo, nove profissionais foram
entrevistados.
A dissertação está estruturada em quatro capítulos. No capítulo 01 intitulado:
Urbanização do território: a constituição das redes de cidades, tecemos alguns
apontamentos acerca do processo de urbanização, com base na constituição da
rede urbana enquanto forma de organização, de relação, e de interação entre
espaços, no intuito de captar os nexos de convergências destas, a partir dos usos do
território, culminando no papel que as cidades médias assumem na organização do
território.
No segundo capítulo, Sobral: da conformação territorial inicial à expressão na
rede urbana cearense, abordamos o processo de configuração territorial de Sobral
na formação da rede urbana cearense, até chegarmos a captação desta enquanto
cidade média, as dinâmicas que abarca e, a partir delas, os usos que possibilita.
No terceiro capítulo intitulado: O serviço de saúde em Sobral: políticas e
territorialização, procuramos compreender as lógicas que conduzem o uso do
território de Sobral pelo serviço de saúde e seus impactos na conformação do papel
regional desta cidade. Traçamos uma tipologia dos serviços de saúde ofertados,
como se espacializam na cidade, e os rebatimentos destes na implantação de
distintos equipamentos urbanos que direcionam suas atividades à prestação de
serviços complementares.
O quarto capítulo: As nuances da atuação dos profissionais da saúde em
Sobral, aborda as caraterísticas do funcionamento do sistema a partir da atuação
profissional no sistema de saúde de Sobral. Considerando, os fluxos de profissionais
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em direção a Sobral que ajudam na dinamização e consolidação dos serviços de
saúde.
Nas considerações finais convidamos o leitor a refletir acerca dos usos e
abusos heterogêneos do território, e a influencia deste nos sistemas de saúde e nas
desigualdades sócioterritoriais.
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CAPÍTULO 01 – URBANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO: A CONSTITUIÇÃO DAS
REDES DE CIDADES

1.1 Rede urbana, elementos da discussão teórica

O termo rede vem assumindo distintas acepções ao longo dos anos,
constando mesmo no dicionário vários significados que vão desde sua composição
enquanto objeto, “fios, cordas, arames, etc., entrelaçados, fixados por malhas que
formam como que um tecido” (FERREIRA, 2000, p. 588), à significância deste no
espaço geográfico, como “conjunto interconectado de vias e meios de transporte, de
canais de escoamentos ou distribuição, de meios e equipamentos de comunicação,
ou de locais e agentes de prestação de serviços” (Idem, p. 589).
Esta polissemia do termo o permite assumir múltiplas faces, sendo
convenientemente utilizado para definir a conexão de estruturas, organismos,
sistemas etc. Os trabalhos que buscam um resgate do termo (ARAÚJO, 2008; DIAS,
2007; FERRAZ, 2009), mostram a presença da rede associada também ao
organismo humano, estando no cerne da analogia, o funcionamento do corpo
humano a partir da interconexão dos órgãos através de fluxos, o que manteria o
sistema vivo.
Interessa-nos, contudo, a rede enquanto forma de organização, de relação,
de interação entre espaços que também são dinâmicos, caminhando para além do
vocábulo até chegarmos às formas que delineiam o conceito na ciência geográfica
contemporaneamente. A analogia organismo-rede foi enriquecedora ao ganhar
novas dimensões na perspectiva de organização do território, quando a concepção
de conexão e circulação passa a ser um elemento chave no desenvolvimento
territorial, assim como os fluxos na sustentação do sistema humano.
Dias (2004), coloca que os primeiros trabalhos que buscavam compreender
as redes na perspectiva da atuação destas na organização do território se deram
entre os engenheiros no final do século XIX. Esses estudos eram também projetos
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que objetivavam, principalmente, estabelecer meios de comunicação internos, ou
seja, vias de integração territorial através das estradas de ferro, canais fluviais,
dentre outros, possibilitando uma quebra nas fronteiras físicas, que ainda eram
obstáculos para a circulação de matérias primas e também de mercadorias,
objetivando-se,

portanto,

uma

integração

de

mercado.

Contudo,

é

o

desenvolvimento técnico do território que vai assinalar a presença das redes,
juntamente com a instalação de todo um sistema de engenharia3.
Santos (1999, p. 176) ao discutir o tema, amplia a perspectiva de análise ao
considerar duas grandes matrizes na base dos estudos das redes: “a que apenas
considera o seu aspecto, a sua realidade material, e uma outra, onde é também
levado em conta o dado social”, essa abordagem traz uma importante contribuição
para a discussão na ciência geográfica, uma vez que considera além das redes
técnicas, também as redes sociais, acrescentando ainda, além do aspecto social o
político, “pelas pessoas, mensagens, valores que a frequentam”.
Essa ótica vai consubstanciar nossa análise da rede urbana, considerando
que a integração do aspecto social ao técnico é o que nos vai possibilitar o
entendimento das lógicas que conduzem o uso do território na atualidade, uma vez
que partimos da ideia que ele está organizado em rede. Sendo mais que uma forma
de organização, do que uma estrutura, se constituindo o modo como o urbano se
realiza.
Santos (1999, p. 68) nos coloca que “as redes são também humanas,
formadas inseparavelmente de objetos e ações”. A compreensão da rede urbana
perpassa nessa perspectiva, pela compreensão da dinâmica da sociedade humana,
assumindo a expressão dessa ao mesmo tempo em que igualmente a conduz. Esse
quadro nos lança uma visão da rede urbana como algo sempre em um movimento
constante, acompanhando o ritmo das relações sociais que se materializam
historicamente e continuam em permanente evolução.
Os elementos constituintes da rede urbana estão formatados, então, com
base na conexidade dos seus centros, em que se estabelecem ainda como nós

3

Diz respeito ao conjunto de infraestruturas implantadas em um dado território.
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dotados de fixos, perpassados por linhas que dão fluidez ao território, estabelecendo
relações ora horizontais, ora verticais.
Ao colocarmos que o entendimento da organização do território passa pela
constituição das redes, partimos do pressuposto que estas são instaladas seguindo
uma racionalidade que visa, sobretudo, um uso do território de modo ainda mais
racional e estratégico. A lógica de conectar pontos se dá seguindo uma organização
territorial heterogênea, em que alguns espaços são “contemplados” com um sistema
de objetos que garante a alguns pontos densidade técnica superior a outros. O
aspecto material que a rede assume em um território, responde a regularização e a
normatização feitas pelos atores que definem o uso deste território.
De acordo com Santos & Silveira (2001, p. 101), “nos dias de hoje, os
sistemas de engenharia são projetados e construídos de forma integrada, na
intenção de promover a convergência de certos agentes e de certas regiões”4,
portanto, quando se fala aqui na constituição de um território em rede, volta-se a
uma discussão que busca a apreensão das vertentes de urbanização a partir da
composição das redes que definem o uso do território, “[...] levando, sobretudo, em
consideração que o espaço geográfico é e se define como união indissolúvel de
sistemas de objetos e sistemas de ações, e suas formas hibridas, as técnicas, que
nos indicam como o território é usado.” (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 11)
Assim, “os objetos”, a que Santos (1999) e Santos & Silveira (2001)
discorrem, dizem respeito à materialidade do território, ao mesmo tempo em que “as
ações” tratam das relações de poder que atuam na sua regulação e normatização.
É, portanto, a unicidade desses dois que forma o que é o território. Sendo as redes
definidas pelos usos que possibilitam. Uso seletivo, de acordo com a densidade
técnica, ciência e informação que a compõe. Desse modo, o estudo do território em
rede perpassa, para sua compreensão, pelo entendimento e empiricização do que
configura o território usado, que segundo Santos e Silveira (2001, p. 20) é “sinônimo
de espaço geográfico”.
Trabalhar o conceito de rede possibilita uma análise da cidade para além de si
mesma no estudo do urbano e para além da materialidade técnica que lhe é natural.
4

Grifo nosso.
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É pensá-la a partir do movimento e dos usos do território, da virtualidade que
constitui o urbano, sendo esse último, não somente a forma que a sociedade
assume em seu processo de produção e reprodução, mas também o meio.

1.2 Das redes de cidades ao território em rede

Com a intensificação do processo de urbanização, há também o
desenvolvimento de diversos estudos sobre a rede urbana, para Corrêa (2006, p.
15) “a rede urbana passou a ser o meio através do qual produção, circulação e
consumo se realizam efetivamente”, tais estudos mantêm importância na atualidade
perante a intensificação e as transformações pelas quais a rede urbana continua
vivenciando. É imperativo então, compreendermos como a rede urbana vem sendo
discutida na Geografia.
Alguns trabalhos (CORRÊA, 1994 e 2006; CONTEL, 2010) apontam Walter
Christaller e Michel Rochefort, como dois autores de grande importância dentre os
precursores na discussão da rede urbana. Walter Christaller propôs no estudo “Os
Lugares Centrais da Alemanha Meridional”, publicado em 1933, que a centralidade
das cidades partia da sua organização espacial, para ele todo território continha um
“princípio de organização”. O autor da "Teoria dos lugares centrais" classificava
hierarquicamente as cidades levando em consideração a quantidade e diversidade
de funções urbanas que essas possuíam. Sendo considerados como “lugar central”,
os centros urbanos que fornecessem bens e serviços a sua hinterlândia, assim,
quanto mais abrangente fosse à área de influência, maior seria o grau de hierarquia.
Essa teoria veio influenciar sobremaneira o trabalho do geógrafo francês
Michel Rochefort, e foi a partir dos conceitos de rede e hierarquia urbana
desenvolvidas por esse autor, que se fundamentou teoricamente o sistema de
planejamento urbano e regional no Brasil. Enquanto consultor do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, Michel Rochefort exerceu grande influência entre
os

geógrafos

que

o

compunham,

estendendo-se

à

Superintendência

de
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Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e ao Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas – IPEA e, mais recentemente, é possível notar também a influencia dessa
teoria no documento produzido pelo IBGE acerca das Regiões de Influência das
Cidades – REGIC, produzido em 2007.
Corrêa (1994, p. 329) aborda que para Rochefort “a análise do setor terciário
permite identificar a hierarquia dos centros urbanos”, e que defendia a formação de
uma região “com base na estrutura montada pela rede urbana, com sede em uma
cidade mais importante, ou uma ‘metrópole regional’” (CONTEL, 2010, p. 20). Tendo
ainda a “vida de relações” de cada cidade um papel muito importante em sua
inserção em um “sistema de cidades”, a intensidade desta permitiria compreender a
posição de cada uma na região pertencente. (Idem, p. 21).
Alguns estudos pioneiros acerca da rede urbana que já traziam a teoria dos
lugares centrais de Christaller, ainda trabalhavam numa perspectiva pouco
articulada, em que a cidade exercia o papel de organizadora da rede e do território.
Um exemplo é o clássico artigo intitulado “A natureza das cidades”, publicado
originalmente em 1945, em que Chauncy Harris e Edward Ullman versam, como o
título aponta, sobre a natureza das cidades a partir da estrutura interna delas e do
suporte que oferecem à sua hinterlândia.
Com base no estudo da função e do padrão que essas cidades apresentam,
Harris e Ullman defendem ser possível tecer algumas generalizações, elaborando
três

esquemas

onde

são

apresentadas

três

categorias

de

cidades

que

desempenham o papel de suporte para região com base nos serviços que realizam.
A primeira categoria seria a dos lugares centrais, que desempenhariam serviços
diversos para área circunvizinha; a segunda, a das cidades de transporte, que
estariam nos eixos dos transportes ou ferrovias, sendo que, a posição estratégica
possibilitaria a concentração e redistribuição de carga; e a terceira, as cidades de
função especializada, essas poderiam estar isoladas ou agrupadas, estando sua
importância ligada à atividade que desempenhassem, a exemplo da mineração, a
manufatura, dentre outros. A combinação teórica dessas três categorias resultaria,
segundo Harris e Ullman (2005), na figura da metrópole, que “embora
excentricamente localizado atua como lugar central para todas as áreas”.
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Os trabalhos pioneiros no Brasil acerca das hinterlândias, hierarquias e rede
urbana, vão ter início no final da década de 1950. Os estudos sobre as cidades
consideradas isoladamente abrem espaço aos dedicados também a hinterlândia
destas. Corrêa (1994, p. 326) apresenta um leque de trabalhos que, nesse
momento, se dedicavam a análise das áreas de influencia das cidades, citando: “os
estudos de Oliveira Santos (1956) sobre Ponta Grossa; de Santos (1956) sobre
Jequié; de Santos (1957a) sobre Nazaré; e Santos Silva (1957) sobre o Umland de
Santa Cruz do Rio Pardo, são significativos exemplos”.
A partir dos anos de 1950 o Brasil como um todo passa a vivenciar uma nova
lógica econômica, o que também desencadeia uma nova lógica territorial. A
crescente industrialização do país demanda um mercado de consumo nacional,
exigindo das cidades uma interligação. Para Santos (2009), o território brasileiro
passa a ser remodelado para atender a todo um sistema de produção, em que o uso
da técnica e da ciência possibilita a integração do território nacional, permitindo
também a circulação da informação, dotando o território brasileiro de um meio
técnico-científico-informacional

que

consubstanciará

uma

nova

configuração

territorial. A urbanização se intensifica em todo o país com o aumento expressivo
dos centros urbanos de todos os tamanhos, assim como a população urbana.
É interessante observar nos trabalhos de autores brasileiros, assim como nos
trabalhos de Harris e Ullman, que a estrutura urbana apresentada nestes primeiros
estudos, assemelha-se mais a uma estrutura tentacular do que à forma de rede
urbana como a concebemos hoje. É, contudo, a partir da década de 1960, e
principalmente com as transformações que abordamos acima, que o estudo da rede
urbana é introduzido no país, refletindo principalmente a intensificação do processo
de urbanização no Brasil.
Corrêa (2006, p. 313) caracteriza a rede urbana brasileira por volta de 1960
apontando três características que bem a apresentam. A primeira diz respeito à
pequena complexidade funcional dos centros urbanos. Sendo ainda pouco
expressiva à divisão territorial do trabalho, estes centros estruturavam-se
hierarquicamente, estando os lugares centrais no comando dos mercados regionais;
a

segunda

característica

apresentada

remete

exatamente

às

interações

predominantemente regionais, sendo intimamente associada à pouca complexidade
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funcional mencionada anteriormente. As relações econômicas se fixavam no
perímetro das áreas de influência das metrópoles regionais, o que forma o que
temos como terceira característica, os padrões espaciais. Corrêa (Idem, p. 316)
coloca que o país por volta desse período era formado por um “conjunto pouco
articulado de células regionais, cada uma com um conjunto de lugares centrais e
poucos centros especializados”, sendo as relações inter-regionais muito raras, para
ele isso nos remetia a dois tipos de rede urbana, à dendrítica5 e à Christalleriana.
Moreira (2006, p. 158) aborda que essa “sensação de imobilidade dos
espaços” que se via até esse período “explica ter a leitura geográfica pautando-se
por muito tempo na categoria da região”. A nova lógica territorial emergente, pautada
na integração dos mercados nacionais a partir do desenvolvimento capitalista no
Brasil, torna o estudo da rede urbana brasileira uma temática imprescindível na
compreensão desse novo processo, em que as relações se dão em rede.
É, sobretudo a partir dos anos de 1970, com a globalização e unificação dos
espaços que se formata um novo cenário de organização e estruturação urbana.
Voltando às considerações de Santos (2009), é através da difusão do meio técnicocientífico e informacional pelo território que a rede urbana assume um novo status,
em que a modernização e ampliação dos sistemas de circulação, dos meios de
comunicação, assim como a ampliação da divisão social do trabalho extrapolam as
relações urbanas hierárquicas e difundem-se pelo território. Nesse sentido, Santos
(2008) atualiza o debate sobre as redes urbanas no contexto atual. Para o referido
autor, a rede urbana dos países de terceiro mundo é “curto-circuitada”, a partir do
desenvolvimento e modernização dos sistemas de transporte há interações “múlti” e
“inter” escalares entre os centros urbanos.
A generalização do processo de urbanização traz consigo a intensificação do
fluxo de pessoas, mercadorias, capital e informação em um território cada vez mais
especializado, onde despontam centros com grande complexidade funcional
conduzindo uma ampla divisão territorial do trabalho.

5

Segundo Dantas (2006, p. 01) a rede urbana dendrítica “representa uma forma espacial simples,
que adotado pelo colonizador europeu, atende as demandas do comercio ultramarinho e de política
de defesa dos territórios descobertos”, a cidade primaz deveria, portanto, ser composta com forte de
defesa a ataques de inimigos e estação portuária, sendo deste modo, litorânea.
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Observa-se atualmente, a quebra daquela rede urbana com aspecto
tentacular mencionada anteriormente, assemelhando-se mais ao emaranhado que o
próprio vocábulo “rede” designa. Sendo esta a feição que a organização do espaço
adquire atualmente, principalmente, a partir da dispersão das atividades econômicas
que reflete e delineia as aceleradas transformações no uso do território.

1.3 As cidades médias no contexto da rede urbana

Discorrendo sobre a generalização do processo de urbanização Santos
(2009, p. 138) aborda que “estaríamos, agora, deixando a fase da mera urbanização
da sociedade, para entrar em outra, na qual defrontamos a urbanização do território”
diante

do

já

mencionado

período

técnico-científico-informacional

que

vem

conduzindo a produção de processos socioespaciais, como a metropolização,
assinalada pela presença da metrópole em todos os lugares; a desmetropolização, a
partir do expressivo crescimento de outros centros urbanos como as cidades
médias, também chamadas por Santos (2008) como cidades intermediárias6; e a
involução metropolitana, em que se observa maior crescimento das cidade médias
que dos centros metropolitanos.
Dessa forma, a organização do espaço em rede repercute com esses
processos imperiosamente na dinâmica urbana das cidades médias, uma vez que
essas

vivenciam

atualmente

uma

forte

ampliação

de

suas

dinâmicas

socioeconômicas e passam a abrigar em seu território, cada dia mais, grandes e
distintos empreendimentos econômicos de produção material e não material. O que
traz uma transformação nas relações estabelecidas com outros centros urbanos, se
constituindo um grande campo de estudos acerca das relações, sobreposições e
articulações que vão constituir o território em rede.
6

Santos (2008) trabalha o conceito de ‘cidade intermediária’, considerando que as cidades de
‘tamanho médio’ se estabeleceriam apenas como ponto de contato das redes produtivas e
comerciais, abrigando, por exemplo, filiais de grandes empresas sem ter o poder de comando sobre
os circuitos econômicos.
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Silveira (2011, p. 05) coloca que às formas presentes em dado território têm
papel fundamental na “produção de maiores densidades técnicas, informacionais e
normativas”, contudo, tão importante quanto à forma se instituem “às ações
humanas, isto é, o comportamento no território das pessoas, das instituições, das
empresas, determinando um dinamismo que varia segundo sua origem, sua força,
sua intencionalidade, seus conflitos”. Assim, a difusão de novos sistemas de
engenharia para as cidades médias refletem na dinâmica das formas e na feição que
o território destas assume. O que impulsiona novos usos, assumindo, enquanto
espaço luminoso7 no território, um papel importante na divisão territorial do trabalho,
como um ponto de convergência das redes, dotadas de uma densidade técnica onde
as possibilidades de uso do território são maiores.
Todavia, nosso enfoque nas cidades médias se dá na perspectiva de que a
estudamos a partir das dinâmicas que assumem no processo de urbanização do
território. Desse modo, não trabalhamos aqui a cidade de médio porte, pois
consideramos mais que o dado demográfico, e a cidade intermediária, uma vez que
também a entendemos para além ‘daquela cidade que está na intermediação entre a
pequena e a grande’. Debruçamo-nos no estudo da cidade média que, como nos
coloca Corrêa (2007), tem sua particularidade residindo “no pressuposto de uma
específica combinação entre tamanho demográfico, funções urbanas e organização
do seu espaço interurbano”, constituindo um importante ponto nodal com forte força
aglomerativa ao desempenhar o papel de centro de oferta de bens e serviços à
região que polariza, e estabelecer interações importantes com outros centros da
rede urbana.
Tais bens e serviços ao demandarem uma frequência menor de consumo, a
exemplo dos bens duráveis e dos serviços mais especializado, são ofertados apenas
em pontos do território que possibilitam condições mínimas de consumo. Nesse
caso as cidades médias, como abordamos, congregam funções urbanas e exercem
uma polarização sobre sua hinterlândia que conduz consumidores das áreas mais

7

Os espaços luminosos são territórios que, a partir de uma modernização seletiva, congregam
maiores densidades técnicas e informacionais, despontando como pontos de atração para os mais
diversos investimentos. Por oposição, os espaços inseridos onde há uma rarefação de técnica e
informação, são considerados espaços opacos, possuindo menor condição de abrigar e atrair fluxos
de capitais.
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distantes a se deslocarem até elas, ampliando, por conseguinte, a dinâmica e a
centralidade destas (CONTEL, 2010).
As cidades médias nessa conjuntura despontam como território possuidor de
propriedades imprescindíveis à instalação de quaisquer atividades econômicoprodutivas, surgindo perante a intensificação do processo de urbanização, como
espaço luminoso dotado de sistemas de engenharia modernos que garantem a
fluidez necessária. Com uma vida de relações que se dá em grande parte em
“decorrência de atividades econômicas que as transformam em um ponto da
topologia de grandes empresas, impondo novos ritmos e novas exigências a seu
cotidiano” (ARROYO, 2006, p. 82).
Contel (2010) explicita também a importância que as cidades médias
assumem na organização do território, considerando o peso quantitativo que a
dinâmica demográfica destas representa, assim como, o que ele chama de
desenvolvimento das “economias externas”. O par de conceitos “economias
externas” e “deseconomias externas” vêm da discussão acerca das economias de
escala como vantagens de aglomeração e especialização em alguns pontos do
território, desenvolvido pelo economista Alfred Marshall (1982) (CONTEL, 2010;
PEREIRA & LEMOS, 2003), a primeira diz respeito a características que atuam
como atrativas de atividades econômicas, ao passo que a segunda atua como
dispersantes destas no território.
Nesse sentido, o que as cidades médias apresentam como vantagem de
aglomeração, atraindo fluxos populacionais e fluxos de investimento, é o conjunto de
economias externas que agregam. Sendo essas, segundo Contel (2010, p. 28),
“todos os atributos de um meio ambiente construído que implica diminuição de
custos para os atores econômicos desenvolverem suas atividades”. Podemos
destacar aqui, a infraestrutura urbana voltada ao fornecimento de água, energia
elétrica, sistemas de transportes, de comunicação (internet), mercado local
suficientemente grande, mão de obra barata e também mão de obra especializada,
presença de desenvolvimento tecnológico e Instituições de Ensino Superior, etc.
Por sua vez, os grandes centros urbanos, como as metrópoles, presentes na
rede urbana, também beneficiam as cidades médias ao gerar as “deseconomias

35

externas”. Entre os principais fatores que impulsionam a desaglomeração está a
falta de flexibilidade no transporte, custos de produção, força sindical, valor do solo
urbano, dentre outros, que acabam repelindo as atividades econômicas.
Assim, o uso do território nas cidades médias pelas grandes empresas é
impulsionado e impulsiona a formação de economias externas e amplia,
consequentemente, a escala de abrangência destas. Essa diversidade territorial
produtiva que nos interstícios dessa verticalização também suscita uma resposta
das pequenas empresas, das médias empresas, bem como às próprias políticas,
podendo gerar um uso diferenciado desse território pela oferta de serviços e
infraestruturas diversas em sua totalidade. É o território usado que vai constituir as
economias de aglomerações, “esta é uma arena onde fatores de todas as ordens,
independente de sua força, apesar de sua força desigual, contribui à geração de
situações.” (SILVEIRA, 2011, p. 05).
A normatização política do território pelo estado também é um dos principais
fatores que auxiliam no desenvolvimento de economias externas em pontos
seletivos. As estratégias de gestão e ordenamento do território, adotadas pelo
Estado, abarca uma série de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de
sistemas de engenharias que garantem à densidade territorial necessária ao
desenvolvimento de atividades econômicas especializadas. Além da infraestrutura
urbana voltada aos fluxos de transporte e comunicação e incentivos fiscais, há
também a venda da imagem da cidade média, enquanto território favorável a uma
boa qualidade de vida, assim como uma venda que associa as economias externas
presente nela, sobre o epíteto de “dinamismo socioeconômico”, que funciona como
um gargalo na atração de investimentos de atores econômicos que buscam
estruturas modernas e baixos custos de produção.
A normatização do território pelo estado não está presente somente na
implantação de sistemas técnicos no território, mas também na legislação civil,
financeira e fiscal, a exemplo dos incentivos fiscais, que Antas Jr. (2005, p. 53)
coloca como “normatização do espaço geográfico pelas ações”. O referido geógrafo
aponta também, que partir de uma concepção do estado como,
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Detentor de toda regulação social, econômica e política produz
analises lógicas mas não proficientes. O território no ocidente é
regulado pelo estado, pelas corporações e pelas instituições civis
não estatais, sobretudo aquelas de alcance planetário. (ANTAS
JUNIOR, 2005, p. 19)

Desse modo, as cidades médias se firmam enquanto economia de
aglomeração devido a uma regulação que é fruto da parceria público/privado. Sendo
que a compreensão de seu papel dentro da rede urbana se dá para além dos
sistemas técnicos que se faz presente em seu território, na captação das dinâmicas
que os atores presentes neste conduzem.
A demanda por territórios dotados de uma rede fluida na circulação de
mercadorias e de informação, por exemplo, se constituem um dos dados técnicos do
território mais requisitados pelas grandes corporações, uma vez que atuam na
articulação das instâncias produtivas que se localizam espacialmente dispersadas.
Para garantir a fluidez do território Santos (1999) coloca que,

A produção da fluidez é um empreendimento conjunto do poder
público e do setor privado. Cabe ao Estado, diretamente ou por
concessões, e aos organismos supranacionais prover o território dos
macrossistemas técnicos sem os quais as demais técnicas não se
efetivam: Já às empresas, isoladamente ou associadas, estabelecem
redes privadas, cuja geografia e funcionalização correspondem ao
seu próprio interesse mercantil. É por onde circulam - não raro de
forma exclusiva - as informações, os dados especializados e as
ordens que estruturam a produção. Quando se fala em fluidez, devese, pois, levar em conta essa natureza mista (e ambígua) das redes
e do que eles veiculam. (SANTOS, 1999, p. 220)

Portanto, se voltarmos aqui às discussões de Walter Christaller e Michel
Rochefort, acerca da definição dos “lugares centrais” (Contel, 2010), temos os
serviços de saúde, mais especificamente, como um dos elementos que auxiliariam
na definição de um lugar central, dentro da lógica que já abordamos de
territorialização em locais que possibilitasse um consumo mínimo desse serviço,
dado a raridade do consumo a partir da oferta especializada.
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Atualmente, podemos ainda nos voltar ao estudo da oferta dos serviços de
saúde, ampliando a ótica de análise ao uso seletivo no território, uma vez que, os
atores voltados à oferta deste, condicionam tendo principalmente na figura do
estado, o desenvolvimento de todo um planejamento territorial da rede de oferta,
bem como, dos pontos de acesso.
O entendimento da urbanização cearense partindo do estudo das cidades
médias, e partir delas da rede urbana que se estabelece no Ceará, através dos
serviços de saúde, passa primeiramente por essas discussões. Os serviços de
saúde se caracterizam como uma atividade que desde os primórdios possibilitam a
identificação dos lugares centrais em uma dada rede urbana, principalmente pela
raridade que alguns serviços possuem de acordo com o nível de complexidade. Na
atualidade, a prestação de serviços de saúde assume expressiva dinâmica
econômica, e a mesma raridade conduz a instalação destes serviços em espaços
luminosos, passíveis de ampliação e reprodução do capital investido no setor.
Os processos que conduzem à urbanização do território possibilita que as
cidades médias assumam um papel importante nas atuais políticas de saúde. Desse
modo, intencionamos mostrar nos capítulos seguintes, como a cidade média de
Sobral assume um papel de destaque na rede urbana cearense, e partir do leque de
economias externas que congrega, assume papel de destaque dentro da lógica
regionalização e hierarquização da rede se serviços de saúde.
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CAPÍTULO 02 - SOBRAL: DA CONFORMAÇÃO TERRITORIAL INICIAL À
EXPRESSÃO NA REDE URBANA CEARENSE

2.1 Sobral: na encruzilhada dos eixos de circulação e a gênese do serviço de
saúde

O processo de ocupação do Ceará, distinguindo-se do processo de ocupação
dos outros estados nordestinos, se deu no sentido interior-litoral, onde um conjunto
de cidades interioranas assumiam funções econômicas, políticas e administrativas,
sendo evidente, deste modo, a ausência no estado do Ceará, durante esse período,
de uma rede urbana dendrítica, como acontecia nos demais Estados do Nordeste
(DANTAS, 2006; JUCÁ NETO, 2009).
Estando a maior parte do território cearense inserido no semiárido nordestino,
não continha este, as condições naturais necessárias para atender as demandas do
mercado externo, a exemplo de Bahia e Pernambuco que tinham, respectivamente,
Salvador e Recife como centros coletores e exportadores do açúcar para o mercado
Europeu. A Capitania Cearense se estabelecia, nesse período, como fornecedora de
gado para a zona açucareira, principalmente para o estado de Pernambuco, além de
abastecer o mercado, o gado também era essencial nos engenhos de açúcar. A
principal atividade econômica do estado do Ceará, até meados do século XVIII,
girava em torno da produção e comercialização de carne (DANTAS, 2006, p. 146).
No final desse mesmo século a descoberta da técnica de salgar a carne do gado
proporcionou um grande salto para a economia cearense, uma vez que muito se
perdia ao percorrer longas distancias até as feiras de gado na zona açucareira, a
partir de então além do gado em pé, esse poderia ser comercializado já abatido e
salgado, assim como o couro.
A pecuária constituindo a principal atividade econômica da Capitania
cearense assume com a charqueada certa lucratividade. Embora com baixo poder
acumulativo, conforma um comércio primordial para a configuração territorial do
Ceará, sendo elevada à condição de vila os centros que de alguma forma estivesse
ligados a essa atividade, núcleos constituídos por fazendas de criação de gado, ou
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situados nos entrelaçados dos caminhos das boiadas, lugares privilegiados pela
proximidade com as zonas portuárias, ou mesmo acompanhando os principais rios,
o que facilitava também à cultura de subsistência. Jucá Neto (2009, pg. 87) aborda
que “foi a pecuária que atribuiu forma e conteúdo para o espaço territorial da
capitania e de suas vilas”, muito embora grande parte dos lucros fossem para o
litoral açucareiro, está atrelado a essa atividade a conformação do sistema de
cidades que se desenvolveu no Ceará8.
Um estudo elaborado pela Superintendência de Desenvolvimento do Ceará –
SUDEC acerca da rede urbana do Ceará no século XVIII (HOLANDA, 2010, p. 78),
mostra

a

configuração

urbana

que

o

estado

assumia

neste

momento,

desempenhando a função comercial, administrativa e de serviços os centros de
Aracati, Icó e Sobral, assim como Crato que além de centro administrativo também
desempenhava a função agrícola e industrial, destacavam-se como centros de
primeiro nível, sobrepondo mesmo a sede administrativa da Capitania. Fortaleza,
desempenhando função apenas administrativa, se estabelecia como centro de
terceiro nível, Dantas (2006, p. 159/160) elabora um retrato desse período onde
aborda que,

Fortaleza continua isolada, limitada a sua faixa litorânea de
municípios vizinhos, notadamente Baturité, Canidé e Uruburetama. A
inexistência de produto para exportação na área considerada,
justifica o não desenvolvimento das atividades portuárias comerciais,
dado que acentua por sua vez, o isolamento e o fraco
desenvolvimento da capital.

Sobral, uma das primeiras vilas criadas no Ceará tendo como núcleo inicial a
Fazenda Caiçara, é elevada à condição de vila com a criação da Vila Distinta e Real
de Sobral em 1773. A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – EMB, elaborado
pelo IBGE, em 1959, relata que a constituição de todo o povoado do Vale do Acaraú,
se deu a partir “do labor agrícola, do estabelecimento de fazendas de criar e da
indústria de carne de sol, muito comum nas redondezas, dada as excelências do
gado”, nascendo a cidade de Sobral de “uma das grandes propriedades que se
8

Além dos núcleos urbanos oriundos das atividades econômicas atreladas a pecuária, há também, o
desenvolvimento de outros núcleos urbanos ligados a defesa do território cearense, às atividades
administrativas, assim o desenvolvimento das Vilas de Índios a partir das missões Jesuíticas.
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ergueu com cerca de pau-a-pique, casarão enorme e contando com centenas de
agregados” (1954, p. 512). A fazenda Caiçara era de propriedade do Capitão Antônio
Rodrigues Magalhães e sua esposa Quitéria Marques de Jesus, ambos doaram em
1742 cem braças de terras para patrimônio da Igreja, territorializando no local a sede
do Curato do Acaraú, componente primordial para o desenvolvimento de um
agrupamento urbano na província cearense.
Sobral, estabelece-se então, como um dos principais centros de coleta e
distribuição das mercadorias dos municípios circunvizinhos, considerando a lógica
de produção e circulação das atividades da pecuária sua posição é estratégica,
margeando um dos principais rios da Capitania cearense, o Rio Acaraú, localizavase no cruzamento das antigas vias que compunham os caminhos dos boiadeiros,
além de estabelecer caminho para o estado do Piauí, também estava na rota que
ligava os municípios do interior do estado com os portos de Camocim e Acaraú
(Figura 02).
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Figura 02: Caminho das Boiadas no Ceará, Séc. XVIII
Fonte: JUCÁ NETO, Clóvis Ramiro. 2009
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É interessante observar que até este momento não havia grandes relações
estabelecidas entre Sobral e Fortaleza. Pouco antes da separação da Capitania do
Ceará da Capitania de Pernambuco, há todo um “trabalho de abertura e conserto
das estradas da capitania”, segundo coloca Jucá Neto (2009), nesse período o
Ceará já se encontrava interligado pelas estradas por onde o gado circulava,
contudo a reparação e abertura de novas estradas era primordial para uma maior
fluidez, que permitisse o desenvolvimento de uma atividade comercial mais lucrativa,
e consequentemente o aumento dos rendimentos cearenses. Sobral, de acordo com
os registros contidos na Carta Geografia do Ceará de 1817, apresentava as
seguintes ligações territoriais:

De Sobral, partiam duas estradas para Fortaleza. Uma, “larga e
plana”, seguia pelo norte da serra de Uruburetama passando pela
povoação de S. Bento d’Amontada, e outra, cruzava a serra,
atravessando o povoado da Cruz. Ambas se uniam nas proximidades
do rio Curu, e seguiam para a vila do Soure e Fortaleza. Essa é a
mesma que saía de Fortaleza passando pelo Soure em direção a
Sobral. Outra estrada descia o rio Acaraú, alcançando o povoado da
barra do Acaraú. Mais uma comunicava Sobral com a vila de Granja
e em seguida com o Piauí. Para o Piauí, também se podia ir de
Sobral pelas estradas que cruzavam a vila de Viçosa Real e a vila
Nova d’El Rey. Esta Vila estava diretamente ligada à vila de Marvão
na Capitania piauiense. Também de Sobral alcançava-se a Capitania
de Pernambuco pelo interior, através de uma estrada “incomoda [...]
e desabitada” que passava pelo povoado de Boa Vista, de Santa
Quitéria e pela vila de Campo Maior – Estrada Nova das Boiadas.
Todas as demais vilas também se achavam conectadas pelas
estradas cearenses. (JUCÁ NETO, 2009, p. 96/97)

Após a emancipação política do estado do Ceará em 1821 “nasce Fortaleza,
a primeira cidade, em 1823. Em seguida, antigas vilas tornam-se cidades, Sobral foi
a primeira delas, pela lei nº 299, de 12 de janeiro de 1841” (HOLANDA, 2007, p. 88).
Para Souza (2005) tem-se na segunda metade do século XIX, o inicio de um novo
dinamismo econômico no Ceará, tanto pela diversificação das atividades produtivas,
com o despontamento da cultura do algodão, que ante a possibilidade de se
consorciar com outras culturas, expande também a produção de alimentos; quanto
por um desenvolvimento no sistema de transportes com a emergência da ferrovia.
Ambos engendram no território cearense, profundas transformações na rede urbana
que compunha o estado até então.
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O primeiro trecho da via férrea começou a ser implantado em 1870, ligando a
capital com a principal região produtora de café, Baturité. A partir de 1877 tem-se a
ampliação da linha garantindo também uma conexão com as regiões produtoras do
algodão, segundo Oliveira Junior (1996, p. 28) foi implantada duas linhas,
A linha Norte partia de Sobral, interligando-a com o porto de
Camocim e com a localidade de Crateús, que futuramente passou a
comunicar-se com Teresina no Piauí. A linha Sul ligava a capital
Fortaleza com Cariri e o Ceará com o estado da Paraíba e com os
demais estados nordestinos.

A instalação da ferrovia gera mudanças na hierarquia da rede urbana
cearense, consolidando alguns núcleos urbanos e desenvolvendo outros que foram
beneficiados por esta, mais também, deixando para traz alguns núcleos que outrora
exerceram papel importante na rede de cidades do período colonial, quando então,
ainda predominava a pecuária.
Com a Revolução Industrial a pleno vapor na Inglaterra e a diminuição da
produção de algodão norte-americana, em virtude da Guerra de Secessão (18611865) nos EUA, há uma alta elevação do preço do algodão no mercado
internacional, impulsionando a produção do algodão como cultura de exportação,
estabelece-se no Ceará o binômio gado-algodão,

O ouro-branco, como era chamado o algodão, foi responsável por
longo processo de desenvolvimento econômico do Ceará. Tendo
como principais polos produtores, Granja, Quixadá, Quixeramobim,
Uruburetama, Maranguape, Baturité, Pereiro; centros coletores,
Sobral, Icó e Fortaleza e centro exportadores, Camocim, Acaraú,
Fortaleza e Acarati, implicando a inserção do Estado na divisão
internacional do trabalho, abastecendo à nascente indústria têxtil
europeia, principalmente inglesa. (ALMEIDA, D. G., 2008, p. 58. Grifo
nosso)

Neste momento, Sobral além de centro coletor da produção regional, uma vez
que recebia os produtos vindos da serra da Meruoca, da chapada da Ibiapaba e do
sertão, os quais eram destinados aos portos de Acaraú e Camocim, firmava-se
também como centro distribuidor dos produtos importados para toda região
circunvizinha. Aguiar Jr. (2005) coloca que,
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A sociedade sobralense com o processo de acumulação de capital,
no período da produção da pecuária e do algodão, foi adquirindo um
padrão de consumo mais elevado. Os produtos manufaturados eram
todos importados da Europa e chegavam pelo porto de Camocim. Os
sobralenses acompanhavam a moda e os ditames europeus.
Vestiam-se os “homens de bens” de terno de casimira preta, fraque
preto e sobrecasaca, e as donzelas de longos vestidos bordados,
chapéus e guarda-sóis, enquanto a pobreza dominante vestia a chita
ou tecido grosseiro de algodão mocó. Predominavam, porém, os
espaços das ruas estreitas, de terra batida, com pequenas casas.
(AGUIAR JR., 2005, p. 34)

Com a emergência do algodão no Ceará como produto para exportação,
Fortaleza adquire a partir do final do século XIX forte expressão urbana, assumindo
o papel de principal centro coletor do algodão, principalmente a partir da construção
das linhas férreas, soma-se a isso, a construção das instalações portuárias para as
exportações, “as migrações ocasionadas pelas grandes secas a partir de 1877, a
construção de rodovias e a concentração de órgãos administrativos e de repartições
públicas de vários níveis” (SILVA, 2007).
Fortaleza passa, a partir de então, a ganhar uma projeção cada vez maior em
detrimento das demais cidades cearenses. Sobral em relação a consolidação desta,
vivencia um enfraquecimento na influencia que exercia até então, não obstante
continua a desempenhar um papel importante nas transações comerciais do
noroeste do estado, “com uma situação geográfica favorável, por situar-se no
contato entre três zonas geoambientais, de serra, sertão e litoral, e funcionando
ainda como passagem natural obrigatória para quem penetrasse o oeste do Ceará”
(HOLANDA, 2007, p. 91). A sobreposição das atividades agropecuárias e da
produção algodoeira, possibilitou a Sobral a expansão de suas articulações com
outros centros produtores do algodão, centralizando a produção da região, e
direcionando essa, aos portos de exportação.
Em síntese, é possível observar a constituição de redes de comunicação a
partir de duas vertentes econômicas que dinamizaram o território cearense. As
primeiras vias, como se abordou anteriormente, se dão a partir dos caminhos do
gado onde a rede de cidades que se forma a partir dessas vias são representativas
dos usos do território cearense pelo sistema de produção agropecuário, que pelo
caráter extensivo tinha fortes ramificações para o interior, estabelecendo também,
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conexões com outras capitanias; a segunda rede de comunicação emerge a partir
da produção algodoeira, conduzindo uma reestruturação territorial na província que
colocou em destaque as cidades produtoras, as coletoras, e as cidades
exportadoras do algodão, a exemplo da capital Fortaleza, como mencionamos
(Figura 03).

Figura 03: Redes de Comunicação da Província do Ceará
Fonte: SANTOS, Mauricio Caetano. (2010)
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O papel de Sobral como centro coletor no fim do Século XIX também foi
primordial no desenvolvimento da indústria extrativa, de beneficiamento e
transformação, sendo a primeira delas a Fábrica Ernesto & Ribeiro Cia. em 1894,
também conhecida como Fábrica Sobral, passando posteriormente a se chamar
Companhia de Fiação e Tecidos Ernesto Deocleciano (C.F.T.E.D), produzia tecidos
de algodão cru, sacos de algodão, redes de dormir, fios em novelo, pluma de
algodão etc. Já no início do século XX, no ano de 1918, outro fixo industrial de
grande peso chega a Sobral, dessa vez visando o beneficiamento do caroço do
algodão, é a Companhia Industrial de Algodão e Óleos – CIDAO, chegando a
transportar por viagem 13 toneladas de óleo para o porto de Camocim (ALMEIDA, D.
G., 2008, p. 63),

em seguida, além do óleo do caroço do algodão, passa a ser

beneficiado também a oiticica, a mamona e a castanha.

Com a CIDAO, Sobral se inseriu na divisão espacial da produção
oleaginosa, exportando pelo porto de Camocim, por intermédio da via
férrea, óleo e torta diretamente para a Europa, e ainda mantinha
relações comerciais com Recife, por onde parte da produção era
beneficiada e direcionada tanto para o Exterior como para o mercado
nacional, sobretudo São Paulo. (ALMEIDA, D. G., 2008, p. 62)

A contribuição da atividade algodoeira no desenvolvimento da economia
cearense continuou mesmo depois da queda no volume de exportação deste, uma
vez que há uma forte ampliação na instalação de indústrias que visavam não só o
beneficiamento do algodão, mas também de outras matérias primas locais. De
acordo com o IBGE (1959), o Recenseamento Geral de 1950 registrou a existência
de 507 estabelecimentos, posicionando Sobral como maior parque industrial do
interior do estado, sendo os mais importantes estabelecimentos os registrados no
quadro abaixo (quadro 01).

Quadro 01 – Estabelecimentos industriais mais expressivos registrados em
Sobral em 1950
ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS
Fábrica Ernesto & Ribeiro Cia
Usina João Alfredo

PRODUTO
Tecidos de algodão cru, sacos de algodão, redes de dormir, fios
em novelo, pluma de algodão, etc.
Sabão, óleos, pluma de algodão, caixotaria, etc.
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Usina São José
Casa Quirino Rodrigues S/A
Usina Simplex
Usina Santa Luzia
CIDAO
Fábrica de Mosaico Sobral
Movelaria Fibrala
Movelaria São José
Curtume Sobralense
Fabricas Hermano
Fabrica Santa Catarina
Fábrica São Francisco
Fábrica Del Rio
Serraria Sobral
Laboratórios Frota
Laboratório Rangel
Usina Dr. José Saboia

Pluma de algodão, arroz pilado, óleos vegetais, etc.
Cera de carnaúba, castanha-de-caju, mamona, oiticica, couro e
peles.
Pluma de algodão e outros.
Óleos vegetais, plumas de algodão, etc.
Óleos vegetais e sabão.
Ladrilho de cimento (mosaico)
Moveis de madeira e outros.
Moveis de madeira e outros.
Solas, peles curtidas, etc.
Bebidas, refrigerantes, vinagre, caixotarias etc.
Bebidas, refrigerantes, vinagre, etc.
Bebidas
Refrigerantes
Diversos artigos
Medicamentos populares
Medicamentos populares
Energia elétrica

Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, (IBGE, 1959)
Organização: SÁ, M. C.

Neste cenário, as atividades comerciais também se desenvolvem, Sobral
encerra a primeira metade do Séc. XX, com 473 estabelecimentos varejistas e 55
atacadistas segundo o censo comercial de 1950. No setor de serviços, quatro
estabelecimentos bancários davam suporte à dinâmica financeira da região, além de
agências como a do Banco do Brasil S.A., Sobral contava com uma matriz, o Banco
de Crédito Popular de Sobral (IBGE, 1959).
O serviço de Saúde prestado em Sobral também já se destacava na região
durante esse período. A Santa Casa de Misericórdia, principal fixo do setor, começou
a ser construída em 1912 por Dom José Tupinambá da Frota 9, quando então ainda
era pároco, sendo inaugurada em 1925 (Figura 04). O prédio faz parte de um
conjunto arquitetônico que Dom José “foi edificando” enquanto Bispo, as obras além
de proporcionarem um reordenamento espacial na cidade, dotava esta com um
estilo elegante e moderno que a inspiração na arquitetura eclética da art déco
poderia proporcionar.

9

Primeiro Bispo da Paróquia de Sobral, Dom José exerceu a função de 1916 à 1923, voltado ao
cargo em 1924, onde permaneceu até sua morte em 1959. A atuação de Dom José na administração
da cidade sobressaiu muitas vezes o da administração pública, sendo o seu maior legado as obras de
infraestrutura fundadas na cidade, que, a partir de sua distribuição conduzia o reordenamento
espacial desta.
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Figura 04: Santa Casa de Misericórdia, 1926.
Fonte: Museu Dom José.

Até o final da década de 1950, Sobral era assistida por 14 médicos, 11
dentistas, 06 farmacêuticos, 09 enfermeiros e 06 parteiras licenciadas. Além da
Santa Casa de Misericórdia, contava com outros estabelecimentos hospitalares que
serviam à toda região, destacando-se também, a Casa de Saúde São José,
Maternidade Dr. Manoel Marinho de Saboia, Posto de Puericultura Dr. José Sabóia,
e Hospital do Kalaazar, com 205 leitos ao todo, dentre outros serviços (quadro 02).

Quadro 02 – Serviços de Saúde em Sobral - 1950
SERVIÇO
Santa Casa de Misericórdia
Casa de Saúde São José
Maternidade Dr. Manoel Marinho de Saboia
Hospital do Kalaazar
Assistência médica sem internamento
Serviço de Endemias Rurais
Posto do S.A.M.D.U.
Instalações para diagnósticos e tratamento
Posto de Puericultura Dr. José Sabóia
Laboratórios
Farmácias

Nº DE ESTABELECIMENTOS
01
01
01
01
14
01
01
08
01
04
10

Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (IBGE, 1959)
Organização: SÁ, M. C.
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Apesar do bom desenvolvimento econômico proporcionado pela atividade
industrial, e o desenvolvimentos das atividades comerciais e de serviços, Sobral
vivencia no final da primeira metade do século XX uma estagnação econômica,
perdendo força na rede urbana cearense devido, sobretudo, a dinâmica atingida por
Fortaleza no desempenho de novas funções urbanas, e pela amplitude de
equipamentos que a capital passou a congregar.
A integração do território cearense através das ferrovias e rodovias, também
foi um fator importantíssimo no estabelecimento de Fortaleza como centro
hegemônico, uma vez que ligavam as cidades interioranas diretamente com a
capital, facilitando assim o acesso a esta. De acordo com Aguiar Jr. (2005, p. 47), já
nos anos de 1930 o percurso realizado para chegar de Sobral a Fortaleza delongava
quase o dia inteiro, sendo que, “tinha que seguir de Sobral sentido Fortaleza de trem
até Umary, hoje Umirim, para, daquele lugar, seguir de carro de Catuana ao Soure
(Caucaia, hoje)”, a ligação direta com Fortaleza só veio em 1935, quando então,

[...] foi concluída a ponte Otto de Alencar sobre o Rio Acaraú, à
entrada da cidade, medindo 205 m por 10 m de largura, ligando
Sobral a Fortaleza, por meio da rodovia BR-222. transporte de
passageiros e cargas de Fortaleza a Sobral começou a ser feito
também em 1940 pela Empresa São Cristóvão, incrementando o
êxodo rural para a Capital e o vetor de expansão na direção sul da
cidade. Por meio da ponte havia o deslocamento mais facilitado da
população e de cargas, estruturando e ampliando os fluxos
intraurbanos. (AGUIAR JR. 2005, p. 47)

A finalização da BR 222 em 1949, reflete também na vitalidade econômica de
Sobral, uma vez que essa “funcionava como limite físico ao escoamento da
produção da Zona Norte devido ao Rio Acaraú, tornando-se ponto obrigatório de
passagem da produção e dos comerciantes aos portos de Camocim e Acaraú”
(ARAÚJO, 2008 p. 61), concomitantemente, Fortaleza amplia sua polarização sob o
sistema produtivo regional.
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2.2 Ações governamentais e suas implicações territoriais para o serviço de
saúde pós década de 1960

A segunda metade do século XX é marcada por uma intensificação ainda
maior no processo de industrialização do Brasil, a população urbana cresce
expressivamente, conduzindo a um novo estilo de vida urbana com a emergência
dos produtos industrializados, instalando um padrão de consumo moderno. As
diferenças entre o Sudeste industrializado, que concentrava grande parte do capital
nacional, e as demais regiões brasileiras, desencadearam a adoção de uma serie de
políticas intervencionistas que visavam, sobretudo, amenizar as desigualdades
regionais existentes entre o Centro-Sul e o Nordeste.
O cenário econômico nordestino sempre em pauta, em virtude das constantes
secas (principalmente as de 1952 e 1958), andava na contramão do discurso
desenvolvimentista adotado durante o governo de Juscelino Kubitschek, sendo
considerada a região a mais atrasada do Brasil diante da ineficácia das políticas
adotadas até então, a exemplo do fracasso do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas – DNOCS, que mais servia às oligarquias locais. Nesse contexto, o
Governo Federal cria em 1959 a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE, em um momento em que o processo de industrialização era visto como
sinônimo de desenvolvimento e progresso, a SUDENE surgiria para promover uma
descentralização industrial, e ao mesmo tempo, incentivar a autonomia destas com a
utilização de matéria-prima e mão-de-obra locais.
Alinhada com o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, a SUDENE passa a
conceder para o Nordeste, investimentos em novas indústrias, bem como as
indústrias tradicionais também deveriam sofrer um processo de modernização do
maquinário; investimentos na produção hidrelétrica; construção de rodovias, essas
novas materialidades dariam supostamente mais fluidez ao território nordestino, etc.
Contudo, há de se ressaltar que a maioria dos investimentos da SUDENE no
Nordeste foi para os estados de Pernambuco e Bahia, que receberam
respectivamente, 22.4% e 19.1% dos projetos aprovados até julho de 1984,
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destinando-se para o Ceará apenas 16.5% destes, a despeito das diferenças foi o
terceiro estado mais beneficiado. (SAMPAIO FILHO, 1985).
Fortaleza recebeu 74.6% dos investimentos destinados ao Ceará, fora da
capital, os centros mais contemplados pelos projetos da SUDENE foram as cidades
médias de Juazeiro do Norte e Crato, no Sul do estado, assim como Sobral, no
noroeste (SAMPAIO FILHO, 1985). Essa concentração dos investimentos,
principalmente na metrópole, repercute tanto quanto as secas e a concentração
fundiária, na ânsia e/ou necessidade da população em ir para os grandes centros
urbanos em busca de melhores condições de vida. Há também, nesse período uma
facilidade maior no deslocamento entre um centro urbano e outro, segundo Holanda
(2007), a contribuição da SUDENE no desenvolvimento da infraestrutura do
Nordeste é expressiva:

A malha rodoviária se expandiu num período de dez anos, era de
1.115 Km em 1959, passando para 6.885 Km em 1969; a integração
interestadual aumentou; o macro sistema elétrico também cresceu
através da construção das Usinas de Paulo Afonso em 1955 e da
Usina de Boa Esperança; o serviço de água, que era de dezenove
por cento em 1959, passa para 62% em 1979; entre 1963 e 1979
melhora também o precário sistema de telecomunicações, passando
de 76 para 471 terminais, alcançando 714 localidades. (HOLANDA,
2007, p. 96)

Alguns autores (Holanda, 2007; Almeida, D. G., 2008; Sampaio Filho, 1985)
colocam que os investimentos destinados ao Ceará reverberaram de forma mais
significativa no crescimento da indústria local, tendo como principais atores os
pequenos investidores cearenses que começaram a receber incentivos da SUDENE
a partir de 1963.
Como aponta Amora (2005), mesmo com os incentivos concedidos
pela SUDENE, o Ceará não conheceu grandes transformações no
seu parque industrial, predominando no Estado a implantação e a
modernização das atividades de fiação, tecelagem, curtume,
metalurgia e tipografia, fortalecendo a indústria tradicional.
(ALMEIDA, D. G., p. 67, 2008)

Em nível estadual, o Governador Virgílio Távora vai dar sustentabilidade às
políticas desenvolvimentistas, dotando “o território cearense de grandes fixos:
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eletricidade, telecomunicações, estradas, criação do Banco Estadual do Ceará,
Companhia Docas do Ceará, entre outros” (HOLANDA, 2007, p. 104). Dos projetos
que visavam o desenvolvimento do Ceará, destacamos a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Ceará – CODEC; assim como a emergência do planejamento
como plano de governo, com o primeiro Plano de Metas Governamentais –
PLAMEG, também desenvolvido por Virgílio Távora; e o Projeto Universitário de
Desenvolvimento Industrial do Nordeste – PUDINE, instalado em Sobral “como
propósito incentivar a criação de pequenas e médias empresas; capacitar à força de
trabalho local e, ainda, fomentar políticas públicas que garantissem a modernização
do espaço sobralense” (HOLANDA, 2000).
A historiadora Edvanir Silveira (2013), mostra através do estudo de um dos
principais Jornais que circulava na época em Sobral, o Correio da Semana, a
disseminação do ideário desenvolvimentista em Sobral, bem como a parceria
estabelecida durante as administrações dos prefeitos Cesário Barreto e Jerônimo
Prado, com os governos Estadual e Federal, mostrando a repercussão dessa
parceria no desenvolvimento de obras de infraestrutura, sendo estampada nas
manchetes, além das ações voltadas ao processo de industrialização, a instalação
de uma infraestrutura de serviços na cidade, tais como:

A Fundação da Universidade Vale do Acaraú – UVA (1968); a
construção do Estádio Aderaldo Plácido Castelo (1968); da Casa de
Saúde e Maternidade Perpétuo Socorro – Hospital Dr. Estêvam
(1970); a conclusão do Aeroporto de Sobral (1971); da Rodovia
Sobral-Fortaleza (1968); grupos escolares nos distritos; Fábrica de
Cimento Portland (1968); Distrito Sanitário da 2ª Região de Sobral,
entre outras. (SILVEIRA, 2013, p. 127)

De acordo com o IBGE (1971) os serviços médico-hospitalares presentes em
Sobral, destacavam-se entre as funções urbanas que exerciam maior polarização
sobre a região noroeste, dada a raridade de fixos no setor nos demais municípios.
Estendendo-se em uma área de influência maior que a do próprio comércio,
abarcava também alguns municípios que comercialmente eram subordinados a
Fortaleza e não a Sobral, a exemplo de Itapipoca.
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Sobral dispunha médicos especialistas em cirurgia, obstetrícia, ginecologia,
tisiologia, pediatria, bem como anestesista. A numerosa clientela contava também
com 04 hospitais, que juntos totalizavam 218 leitos hospitalares com internamento
(Quadro 03).

Quadro 03 – Serviços médico-hospitalares – 1971
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR
Nº ABSOLUTO
Médicos
16
Dentistas
11
Farmacêuticos
08
Hospitais
04
Leitos hospitalares com internamento
281
Fonte: IBGE, 1971

É interessante ressaltar que muitos municípios eram totalmente dependentes
dos serviços prestados em Sobral, uma vez que muitos deles foram desmembrados
(Figura 05). Os dados deixam claro também, que o número de equipamentos e
profissionais eram insuficientes para atender as demandas de sua área de
influência, embora as facilidades de acesso à capital possibilitasse que 23
municípios, aproximadamente, recorressem tanto a Sobral quanto a Fortaleza,
possuindo essa última uma amplitude maior de especializações (IBGE, 1971).
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Figura 05: Evolução Político –Territorial de Sobral até 2014
Fonte: Adaptado do IPECE.
Adaptação: SÁ, M. C. (2014)

Há, contudo, de se destacar, que as relações historicamente estabelecidas
entre Sobral e os municípios circunvizinhos, mesmo aqueles que não faziam parte
de sua formação territorial inicial, condicionava os fluxos de pacientes para o
município Sobralense, sendo este fluxo advindo também de municípios próximos a
Fortaleza.

2.3 Reordenamento territorial, transformações recentes e os novos aspectos
do serviço de saúde.

Sobral mantém sua posição de destaque na atualidade, pós 1996 passa por
um processo de modernização dadas as transformações nas práticas políticas e
administrativas se destacando por seu dinamismo econômico “nutrido pela
capacidade das autoridades locais, na captação de novos investimentos”
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(HOLANDA, 2007, p. 116).
Segundo Holanda (2007), o projeto de modernização de Sobral tem origem
1995, com a crise institucional provocada pelo afastamento do prefeito, e a
divulgação do Manifesto ao Povo de Sobral, documento que vai dar suporte ao
discurso de modernidade implantado em 1997 com a eleição de Cid Ferreira Gomes
para prefeito, momento que um novo modelo de gestão mais participativo e
descentralizado

vai

substituir

as

velhas

práticas

político-administrativas

verticalizadas e hierarquizadas, onde o então prefeito, atento às regulamentações
que a Constituição Federal de 1988 estabelecia para as gestões municipais, busca
“instituir ‘um modelo moderno de administração’ que o marketing político batizou de
‘Sobral no rumo certo’” (MARIA JUNIOR, 2003. p. 81).
Desenvolve-se então uma série de sistemas de objetos e ações a fim de
normatizar o uso da cidade e destacar as potencialidades do município, no intuito de
atrair investimentos a Sobral. São feitas então, reformas na máquina administrativa;
a construção do II Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU, em 2000;
reforma fiscal e implantação de uma política fiscal mais racional, aumentando a
arrecadação do município, etc. Ademais, políticas públicas voltadas para a
educação, saúde e os investimentos econômicos, sobretudo industriais, contribuíram
para alterar o perfil da cidade.
Dentre os maciços investimentos em infraestrutura e realocação de alguns
serviços públicos, visando a adequação dos diversos territórios aos interesses dos
investidores privados, podemos destacar no primeiro momento: a construção de
praças; tombamento e recuperação do centro histórico; criação de novos distritos
industriais; hierarquização da rede viária municipal; ligação de todos os distritos do
município à sede por meio de rodovias asfaltadas; construção do Centro de
Convenções; construção do “camelódromo”.
Mais recentemente, há a construção do Hospital Regional Norte, da
Policlínica, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda em fase de

implantação, o Metrô de superfície com a primeira linha contornando o Centro da
cidade, ligando os Bairros do COHAB II, no extremo leste, ao bairro do Sumaré, no
oeste; e a segunda ligando o Pólo Industrial da Grendene, localizado à margem da
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avenida onde existia o antigo ramal ferroviário de Camocim, no bairro da
Expectativa, ao bairro COHAB III, passando pelos bairros do Junco e Terrenos
Novos (Figura 06).

Figura 06: Proposta de implantação do metrô de superfície
Fonte: Revista Ferroviária. Disponível em: http://www.revistaferroviaria.com.br
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A expressividade existente no século XVIII repercute na atualidade, na
polarização que Sobral exerce em toda região noroeste do estado, bem como nas
dinâmicas que vem vivenciando, considerando sobretudo, a capacidade que tem de
se reinventar. Contando com uma população residente de 188.233 pessoas (IBGE,
2010), Sobral é a quinta maior cidade do Ceará em tamanho demográfico, apresenta
uma taxa de urbanização de 88.35%, contando com população urbana residente de
166.310 pessoas, sendo que 147.358 destes residem na sede, fator que contribui
com sua expansão urbana (Quadro 04).

Quadro 04: Sobral – População total, urbana, rural e taxa de urbanização
(1950 – 2010):
Ano
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2010

População
Total
70.011
73.716
90.948
104.577
127.315
155.276
188.271

População
Urbana
26.432
37.706
56.827
76.042
103.868
134.508
166.333

População
Rural
43.579
33.010
34.121
28.535
23.447
20.768
21.938

Taxa de
Urbanização
25,5%
33,3%
40,6%
53,1%
65,37%
71,53%
88,35%

Fonte: IBGE

A reestruturação capitalista também atinge Sobral com forte rebatimento em
seu quadro de urbanização, sendo essa pensada em nossos estudos como
processo sócio, político e econômico, que proporciona um novo quadro de
transformações espaciais. A gestão pública busca ajustar, nesse contexto, o território
sobralense aos moldes da economia-mundo, criando, como colocam Quintiliano e
Lima (2008), “subespaços que melhor atendam as exigências das inovações
modernas com o fim de conviver com solicitações de políticas globais”, emergindo
assim, como um centro passível de abrigar estruturas de produção e/ou reprodução
do capital financeiro, atraído novos atores privados que passam a se instalar nesse
território.
Araújo (2008, p. 66) nos dá um exemplo claro deste “ajuste” por parte dos
gestores locais, ao colocar que Sobral se destaca “ao reestruturar sua malha viária
de acesso à cidade, constituindo mais de 1.500 km de rodovias, estaduais e

58

federais”, fazendo com que o município se estabeleça como “um verdadeiro
entroncamento de estradas, cruzando o território sobralense e interligando-o com os
demais municípios do estado e com as demais regiões do país”. A fluidez e a
eficácia nas redes de transportes atuam como atrativos do território, no caso de
Sobral, além das reestruturações supracitadas, houve também “a construção das
vias de escoamento das avenidas pericentral I, II e III, dentro da cidade” (Idem).
Nessa perspectiva, a circulação insurge como nexo articulador entre os
diferentes territórios que se inter-relacionam, para Arroyo (2006) “as condições de
circulação são tão importantes quanto as condições de produção”, e complementa
abordando que,

Daí as pressões das empresas para a existência e a eficácia de uma
rede de transportes e comunicações quando decidem estabelecer-se
num lugar. As vias rápidas lhes garantem uma circulação rápida, isto
é, uma transformação rápida do produto em consumo, em
mercadoria, em capital realizado. (ARROYO, 2006, p. 76)

Além da adequação da malha viária, as políticas públicas voltadas para a
educação, saúde e demais investimentos econômicos, sobretudo industriais, atuam
significativamente no adensamento territorial do município, contribuindo para alterar
o perfil de Sobral que vem se relacionando cada vez mais com espaços mais
distantes ao mesmo tempo em que reforça seu papel regional, amparada por
serviços e atividades comerciais mais modernos e especializados. Ao apresentar
relações de produção e consumo, que extrapolam o espaço físico da cidade,

Sobral liga-se a outros centros urbanos no Ceará, no Brasil, e no
mundo através de uma trama de relações econômicas e sociais
viabilizada pela técnica, materializada através das redes,
evidenciando a assertiva da lógica globalizante de conexão dos
lugares, que se dá em diferentes escalas, de modo a viabilizar sua
produção e sua comercialização. (ARAÚJO, 2008, p. 47)

O dinamismo econômico como indicador que destaca Sobral no Estado do
Ceará, pode ser verificado através do Produto Interno Bruto – PIB e a arrecadação
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. O
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PIB geral a preço de mercado referente a 2010 é de R$ 2.348.207, posicionando
Sobral como a quarta cidade em produção no estado e primeira fora da capital; e a
Receita do ICMS referente a 2012 de R$ 132.175, sendo também, a quinta maior no
estado e a segunda fora da capital (IPECE, 2013). Destacamos aqui o desempenho
que os serviços vêm assumindo na economia do município, em que o PIB do setor
ultrapassa, a partir de 2005, a atividade industrial (Gráfico 01).

Gráfico 01: PIB por setor da economia – Sobral (2002 – 2010)
PIB por Setor da Economia
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Agropecúária 1,45% 4,01% 1,48% 1,72%
2%
1,80% 1,78% 1,36% 1,21%
Indústria
63% 64,57% 57,88% 43,43% 41,01% 35,90% 35,90% 39,33% 37,23%
Serviços
35,55% 31,42% 40,64% 54,84% 57% 62,30% 62,32% 59,32% 61,56%

Dados: Perfil Municipal de Sobral, IPECE. Referente aos anos de 2004 a 2013.
Organização: SÁ, M. C.

A indústria que por muito tempo foi o setor que mais contribuiu na composição
do PIB, e atualmente representa 37,23% da produção do município, registrou em
2012, 483 empresas industriais ativas na Secretaria da Fazenda – SEFAZ (IPECE,
2013). A indústria de transformação representa 82,82% da atividade com 400
estabelecimentos cadastrados, sobressaindo o fixo industrial Grendene que,
segundo Holanda (2007), chegou a ser responsável por mais 60% da arrecadação
do ICMS recolhido em Sobral.
Com um número importante de equipamentos comerciais e de serviços à
cidade vivencia uma forte movimentação diária. O diversificado comércio de
produtos no atacado e no varejo apresentou em 2012 junto a SEFAZ (IPECE, 2013),
3.001 estabelecimentos, em que 2.933 são destinados à venda no varejo, 62 para
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venda no atacado e 06 estabelecimentos de reparação de veículos, de objetos
pessoais e de uso doméstico.
Essa movimentação também é voltada para busca de serviços de educação
superior públicos e privados; estabelecimentos bancários; serviços de saúde
especializados, públicos e privados, com amplitude regional, sobre o qual nós nos
debruçaremos no próximo capítulo. Ao congregar esses equipamentos, também
exerce uma forte atração populacional, uma vez que diariamente um expressivo
número de pessoas de outros municípios se desloca em busca de serviços e
comércios, não ofertados em seus locais de origem, fortalecendo a relação que
Sobral tem com os municípios circunvizinhos
Os dados da SEFAZ (CNAE, 2010), nos possibilitam também, estabelecer
um comparativo da distribuição dos estabelecimentos por setor, em 2010 foram
cadastrados 4075 estabelecimentos econômicos, sendo: 62,3% referentes ao
comércio, 31,4% ao serviço, e 6,2% à indústria (Gráfico 02).

Gráfico 02: Distribuição de Estabelecimentos por Atividades
Econômicas na Cidade de Sobral - 2010
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Dados: CNAE, 2010. Banco de dados NEURB/Geoprocessamento,
Curso de Geografia/UVA.
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Empregados e Desempregados - CAGED, do Ministério do Trabalho, as atividades
comerciais, de serviços e industriais, também são as mais representativas em
número de empregos formais, foram registrados em 2012: 8.316 referentes ao
comércio; 10.274, ao serviço; e 21.603 referentes à Indústria de transformação.
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Sobral reforça sua centralidade intra e interurbana concentrando no Bairro
Centro 62,7% dos estabelecimentos econômicos anteriormente especificados.
Assim, vivencia a partir da atração do setor industrial em consonância com o
crescimento das atividades terciárias, uma expansão territorial que muito influencia
no surgimento de novas territorialidades no espaço urbano da cidade.
A difusão das atividades pelo espaço urbano de Sobral são expressas pela
alocação de equipamentos comerciais e de serviços, que vêm rompendo com a
estrutura

de

cidade

monocêntrica,

territorializando-se

descentralizadamente,

principalmente ao longo dos principais eixos de circulação urbana, a exemplo das
redes de supermercado, do Shopping-Center “North Shopping Sobral” e do Hospital
Regional Norte, que assinalam duas novas vertentes de centralização de atividades
econômicas na cidade. A instalação destes fixos gera e mantém fluxos produzindo o
que Oliveira Júnior (2008, p. 210) chama de “(re)valorização do espaço urbano” que
implica, entre outras coisas, na expansão urbana e territorial desses espaços.
A instalação das atividades terciaria e secundaria fora do tradicional centro
urbano já se caracteriza como uma reestruturação necessária à reprodução e
acumulação do capital, o que em Sobral vem sendo assegurado por políticas
públicas que realizam maciços investimentos em infraestrutura e realocação de
alguns serviços públicos e, por sua vez, os investimentos que se instalam nessa
cidade seguem o mesmo caminho.
Entretanto, a descentralização dos fixos e fluxos urbanos não se
territorializam de forma homogênea no espaço sobralense, os bairros que depois do
Bairro Centro possuem grande contingente populacional, como Cidade José
Euclides e Padre Palhano abrigam apenas 1,47% dos estabelecimentos cadastrados
na SEFAZ (CNAE, 2010), mostrando que a descentralização não ocorre somente
pela densidade populacional, mas imperiosamente impulsionada pelos atrativos que
determinados espaços urbanos possuem, bairros considerados “nobres” como
Campo dos Velhos e Junco que recebem grandes investimentos, estes, juntamente
com Sinhá Sabóia somam 16% desses estabelecimentos.
A compreensão de Sobral enquanto cidade média demanda à apreensão
destas dinâmicas intraurbanas e, a partir delas, dos usos que possibilita,
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considerando como expõe Santos e Silveira (2003, p. 22), que “um território
condiciona a localização dos atores, pois as ações que sobre ele se operam
dependem

de

sua

própria

constituição”.

Nessa

perspectiva,

a

crescente

expressividade dos serviços emerge como uma variável de análise fecunda acerca
das dinâmicas urbanas que compõem o território em rede, e dos usos seletivos que
assume com base na lógica de mercado.
A expressividade que o setor adquire, distingue Sobral como um lugar de
consumo não só de bens materiais, mas também do dado imaterial, principalmente
ao considerarmos a oferta diversificada, especializada e moderna de serviços que
concentra, nos permitindo caracterizá-lo também como um centro de oferta de
serviços. O mapa abaixo mostra a distribuição dos estabelecimentos voltados a essa
atividade seguindo a lógica abordada (Figura 07), com a imensa maioria dos
estabelecimentos concentrados no Bairro Centro, seguido dos bairros Junco,
Campos dos Velhos e Sinhá Saboia.

Figura 07: Distribuição das empresas prestadoras de serviços registrados na cidade de
Sobral – CE
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O serviço que destacamos aqui, pelo papel que desempenha na efetivação de
Sobral enquanto cidade polo na região noroeste do Ceará é o serviço de Saúde.
Como sede desempenha um papel importante no processo de descentralização e
hierarquização do Sistema Único de Saúde – SUS, respondendo por uma das
Macrorregiões da Saúde no Estado do Ceará, congregando estabelecimentos
públicos e privados que oferecem serviços médicos de maior complexidade em
várias especialidades, a infraestrutura na área da saúde é a mais completa da
região, concentrando os atendimentos secundário e terciário de cerca de outros 54
municípios.
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CAPÍTULO 03 – O SERVIÇO DE SAÚDE EM SOBRAL: POLÍTICAS E
TERRITORIALIZAÇÃO

3.1 Políticas de regulamentação para o sistema de saúde: uma introdução
necessária para entender a emergência das seletividades territoriais

A intensificação do processo de urbanização a partir de 1940, a que
mencionamos no primeiro capítulo, não significou necessariamente uma melhoria
nas condições de vida da população, o aumento desta demandou também
transformações no âmbito da Saúde Pública, sendo a política sanitária adotada no
Brasil de natureza médico-assistencial e, portanto, incondizente com a realidade
social apresentada no período. Elisa Almeida (2005) coloca que Wilson Fadul,
Ministro da Saúde10 durante o Governo de João Goulart começa, em 1963, um
movimento na tentativa de chamar atenção das autoridades sanitárias federais,
estaduais e municipais, para a falência dos modelos de política sanitária que o Brasil
importava, sendo estes “desajustados do ‘nosso ambiente socioeconômico’”,
resultando na ampliação dos “problemas médico-sanitários”, afetando, sobretudo
“vastas camadas da população brasileira, em consequência do pauperismo em que
vivem mergulhados” (ALMEIDA, E., 2005, p. 554).
A proposta apresentada já era de municipalização da saúde, onde fosse
estabelecido um programa de saúde preventiva em contrapartida à assistência
médico-hospitalar com perspectiva meramente curativa que se estabelecia até então
e se centralizava nas grandes metrópoles.
As discussões em relação a municipalização da saúde, iniciada na
década de 1950, eram pautadas em concepções do chamado
“sanitarismo desenvolvimentista” cujas teses foram aprovadas na III
Conferência Nacional de Saúde, em 1963, e do qual Wilson Fadul
assim se refere: “A ideia era criar uma rede flexível, que em nível
municipal se adequasse à realidade do município e que fosse se
tornando mais complexa à medida que o próprio município se
desenvolvesse”...(1963). (ALMEIDA, E., 2005, p. 554).
10

O Ministério da Saúde foi criado em 1953, e se responsabilizava na época apenas pelo
desenvolvimento de programas sanitários coletivos, como por exemplo, as campanhas de vacinação,
e assistência a população durante as endemias.
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O golpe militar em 1964 pôs fim as propostas de Wilson Fadul, gerindo uma
condição de forte abandono da saúde pública e consequentemente favorecendo o
fortalecimento da iniciativa privada no fornecimento dos serviços de saúde. Com a
criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS em 1966, unificando os
órgãos previdenciários que ofereciam cobertura aos trabalhadores urbanos
organizados por categoria profissional, através das Caixas de aposentadoria,
pensões e Institutos de Previdência (VIANA, 2002), territorializou-se toda uma rede
privada de assistência médico-hospitalar seletivamente instalada nos grandes
centros urbanos, contemplando apenas os trabalhadores inseridos no mercado
formal, seus dependentes, assim como aqueles que tinham condições de arcar com
a previdência.
Andrade (2001, p. 21) destaca algumas características que a assistência
médica assume após a criação do INPS, nas quais três delas abordamos aqui: a
primeira, o privilégio da prática médica curativa, individual, assistencialista e
especializada em detrimento da saúde pública; a segunda, a proposta de criação,
mediante intervenção estatal, de um complexo médico-industrial; e a terceira, o
desenvolvimento de um padrão de organização da prática médica orientado em
termos de lucratividade do setor de saúde, propiciando capitalização da medicina e o
privilegiamento da produção privada desses serviços. Para o Autor supracitado,
Este modelo médico-assistencial assentava-se na garantia de que o
estado é o seu grande financiador por intermédio da Previdência
Social, o setor privado nacional assistencial-curativo o seu grande
produtor de insumos, equipamentos biomédicos e medicamentos.
(ANDRADE, 2001, p. 22)

Elisa Almeida (2005, p. 555) destaca ainda a “expansão da assistência
médica suplementar”, na figura das cooperativas médicas, seguradoras, medicina de
grupo, por exemplo, que também se difundiam nos centros mais dinâmicos,
originando “um modelo médico-assistencial que era excludente em sua concepção e
que tinha um viés estritamente voltado para o mercado, restrito às ações curativas”.
A “dobradinha” público/privado atinge seu ponto de exaustão a partir da
expansão industrial e o consequente crescimento da massa de trabalhadores
assalariados, que conduziram também um aumento expressivo da demanda pelos
serviços de saúde, exaurindo mesmo a rede privada de saúde que se estabeleceu
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conveniada ao INPS. Paralelamente, a ausência de políticas voltadas à saúde
pública deixava desassistida toda à população que não estava inserida no mercado
de trabalho formal.
É durante o processo de redemocratização do Brasil na década de 1980 que
se torna possível o estabelecimento da crítica à sistematização do setor, e
consequentemente à organização de movimentos sociais em prol da reforma
sanitária no país. O movimento que se inicia com os pesquisadores da área da
saúde, sanitaristas e demais profissionais, a favor da expansão dos serviços a todos
os segmentos da sociedade, se une as pressões dos órgãos internacionais como a
Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS e a Organização Mundial da Saúde OMS para o estabelecimento de programas também voltados a Saúde Primária
(ANDRADE, 2001; VIANNA, 2002; ALMEIDA, E., 2005,).
As políticas e ações desenvolvidas se direcionam, desse modo à organização
do Sistema de Saúde e principalmente de sua melhoria nos municípios. A partir da
VIII Conferência Nacional de Saúde – CNS realizada em março de 1986, se
sistematiza um projeto de Reforma Sanitária que enfatizava, sobretudo, uma
modificação no setor de saúde que transcendesse “aos limites de uma reforma
administrativa e financeira, exigindo uma formulação mais profunda, ampliando-se o
próprio conceito de saúde e sua correspondente ação institucional” (BRASIL, 1986),
sendo a criação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde – SUDS em
1987, um dos resultados da Conferência, a delegação da tarefa de gerir o sistema
ao Estado e Municípios visava, sobretudo, atender aos reclames por uma
universalização do acesso, equidade no atendimento, dentre outros.
É, contudo, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que as
propostas

da

VIII

Conferência

Nacional

de

Saúde

assumem

maior

representatividade, possibilitando o encaminhamento das Leis que regularizam o
sistema de saúde no país, assim como a implantação do Sistema Único de Saúde –
SUS. A constituição de 1988 apresenta no Capítulo II – da Seguridade Social, Seção
II, em relação à Saúde, cinco artigos (Anexo) – os de Nº 196 a 200 –, onde
apresenta uma concepção de Saúde que extrapola a ausência de doença, sendo
determinada também, pelo modo de vida, acesso a bens e consumo, hábitos,
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educação, informação etc., ou seja, a Saúde passa a ser considerada uma
determinante social. (BRASIL, 2009).
O Artigo 198 da CF/1988 define que “as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes”:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade. (BRASIL, 2006)

A Lei nº 8.080, conhecida como Lei Orgânica de Saúde ou Lei do Sistema
Único de Saúde – SUS, sancionada em 1990, é a lei que regulamenta o Art. 198 da
CF/1988, estabelecendo os trâmites do funcionamento do sistema em todo o
território nacional, bem como a quem se destina à gestão de cada esfera, sendo no
âmbito nacional, o Ministério da Saúde; no estadual, à Secretaria Estadual de
Saúde; no Distrito Federal/DF, à Secretaria de Saúde do DF; e no município, à
Secretaria Municipal de Saúde. Outra característica do Sistema é a articulação entre
municípios, estado e união, sendo responsabilidade do poder público, a regulação e
fiscalização sobre os Sistemas de Saúde, a saber:





Gestor Federal sobre Sistemas Estaduais, Sistemas Municipais,
Produtores de bens e serviços em saúde, Sistemas privados vinculados à
Saúde Suplementar.
Gestor Estadual sobre Sistemas Municipais e Produtores de bens e
serviços em saúde;
Gestor Municipal sobre Produtores de bens e serviços em saúde.
E a Autorregulação de cada esfera de gestão. (BRINGHENTI, 2003).

Além desta descentralização gerencial, os princípios e diretrizes que regem a
Lei do SUS, apontam para a universalidade do sistema, para tanto o SUS deve
atender a todos sem distinções, restrições, ou custos; a integridade, devendo o SUS
garantir a oferta aos indivíduos e à coletividade, independente das condições
econômicas, local de moradia etc, abarcando desde o serviço de promoção da
saúde e prevenção de doenças, ao tratamento desta e reabilitação; a equidade,
visando maior atenção aos que mais necessitam, em prol da justiça social; a
participação comunitária, na gestão do SUS, principalmente através dos conselhos;
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a regionalização, que orienta a descentralização das ações de saúde, além de
favorecer a pactuação entre os gestores considerando suas responsabilidades;
assim como a hierarquização, como forma de organização dos serviços a partir dos
níveis de complexidade, visando principalmente a integração destes (BRASIL,
2009).
Enquanto política pública o SUS se constitui uma grade conquista para os
movimentos sociais que lutaram em prol de uma reforma sanitarista, assim como a
todos os cidadãos brasileiros, pela inclusão social que o direito integral e gratuito a
assistência à saúde representa.
A iniciativa privada participa do SUS de modo complementar, contudo, a
participação desta na efetivação do sistema de saúde no Brasil é expressiva, de
modo que o Sistema de Saúde brasileiro abrange, além do SUS, o Sistema de
Saúde Suplementar e o Sistema Desembolso Direto. As operadoras privadas que
atuam na oferta de serviços de saúde compõe o Sistema de Saúde Suplementar, e
são reguladas pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANSS; já o Sistema
de Desembolso Direto, funciona dentro da iniciativa privada voltada à saúde, em que
o paciente/consumidor efetua, com recursos próprios, o pagamento integral pelo
atendimento no serviço “adquirido”.
Segundo Arruda, Martins e Souza (2010, p.36 -37), dos brasileiros usuários
do SUS, apenas 28,6% são exclusivos, “61% não são usuários exclusivos e apenas
8,7% não são usuários”. Os autores afirmam ainda que, entre os 61% de usuários
que usam o sistema privado, além do SUS, utilizam o Sistema de Desembolso
Direto11.
Considerando a complexidade de todo o processo de descentralização das
ações e serviços de saúde12, o Ministério da Saúde abre mão das Normas
Operacionais de Assistência à Saúde – NOAS, com o objetivo de disciplinar o
11

Arruda, Martins e Souza (2010), estabelecem a análise com base no levantamento do CONASS
em 2006.
12
O SUS, para além dos serviços que já faziam parte da rede de atendimento voltada à assistência
médica ambulatorial e hospitalar, englobou, a partir de sua implementação, uma série de serviços e
principalmente de ações. Arruda, Martins e Souza (2010, p. 41) exemplificam alguns destes:
“Atenção primária; assistência farmacêutica; programas estratégicos e de promoção da saúde;
informática e informação da saúde; gestão e desenvolvimento de recursos humanos; vigilância
sanitária; vigilância epidemiológica vigilância ambiental; controle de doenças e ainda gestão dos
investimentos em saúde.”

69

processo e definir as estratégias que fundamentam a operacionalidade do SUS,
através da hierarquização dos serviços de saúde. Atualmente, a lógica de
pactuação13 entre as esferas de gestão do SUS, federal, estadual e municipal,
normatiza as responsabilidades que estes assumem junto ao sistema.
Dentre as diretrizes que regem a Lei do SUS, apontamos três delas que
assumiram

caráter

essencial,

e

prioritário,

na

estruturação

do

SUS:

a

descentralização do sistema, através da municipalização, em que os municípios
passam a atuar enquanto gestores da saúde no nível de atenção a que lhe compete;
a hierarquização, que compreende a divisão dos serviços em três níveis de atenção:
primário, secundário e terciário; e, a partir dessa, a regionalização, que dividi os
territórios em Regiões de Saúde.

3.1.1 Uso seletivo do território: o papel das condições oferecidas pelos lugares
na distribuição dos níveis de atenção e formação das regiões de saúde.

A hierarquização e a regionalização do sistema se dão a partir da
complexidade exigida em cada nível de atenção. Elisa Almeida (2005, p. 560)
apresenta em seus estudos uma breve classificação dos equipamentos da saúde de
acordo com o nível de complexidade, formando a seguinte tipologia:

13



Nível primário: oferecem, no geral, serviços externos, ambulatoriais, nas
áreas de promoção da saúde e prevenção e detecção de doenças,
funcionando essencialmente com base em quatro áreas fundamentais da
atividade médica: pediatria, ginecologia, clínica médica e medicina social.



Nível secundário – concentra-se as maternidades, os prontos-socorros
(estabelecimento com atendimento contínuo para as situações de urgência e
emergência médica e/ou odontológica, tendo aqueles com leitos destinados à
observação e /ou à acomodação daqueles que aguardam remoção
hospitalar), os hospitais distritais, além das policlínicas (que apresentam
atendimento ambulatorial especializado), clínicas, casas de saúde ou centros

O Pacto pela Saúde surge na tentativa de articular as políticas e programas desenvolvidos nas três
esferas de administração do SUS. Assim, “o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários
de Saúde – CONASS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS,
pactuaram responsabilidades entre os três gestores do SUS, no campo da gestão do sistema e no
campo da atenção à saúde” (BRASIL, 2006, p.155). O Pacto pela saúde assume três vertentes: Pacto
pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. No decorrer desse capitulo ainda
enfocaremos o Pacto de Gestão, uma vez que este está diretamente ligado ao processo de
descentralização e regionalização do sistema.
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médicos, em que se contempla um atendimento ambulatorial e de internação,
clínico, cirúrgico, restrito, ou não, a uma especialidade (por exemplo, uma
clínica de doenças respiratórias ou em centro de urgências pediátricas).


Nível terciário - concentra os hospitais, estabelecimentos voltados
essencialmente para a assistência médica em regime de internação,
geralmente em áreas urbanas, funcionando dia e noite. Possuem distintos
graus de incorporação tecnológica, dispondo de médico e pessoal de
enfermagem em regime permanente. Podem ser classificados segundo o
porte (pequeno, médio ou grande) e o grau de incorporação tecnológica
(pequeno, moderado e grande), sendo que alguns deles são voltados
exclusivamente para o atendimento mais especializado.

A Atenção Primária à Saúde, também conhecia como Atenção Básica, abarca
os estabelecimentos de nível primário. Não requerendo grande incorporação
tecnológica, encontram-se dispersamente no território, sendo obrigatoriamente
ofertada em todos os municípios.
A atenção primária compreende o atendimento e as ações voltadas à
promoção da saúde, prevenção de doenças, educação em saúde, etc.. Para o
desenvolvimento dessas ações adotou-se o Programa Saúde da Família – PSF14,
formado por uma equipe de saúde, que direciona todas as suas ações no indivíduo,
na família, compreendendo também que este se insere em um contexto social que
precisa ser trabalhado, é partindo então dessa concepção, que as equipes de saúde
da família, volta sua atenção para a população de um determinado território de
saúde. Andrade et all (2004, p. 12) coloca que,

A concepção de território assumida pelas equipes de saúde da
família não foi exclusivamente espacial e quantitativa, mas a de
território geográfico onde estão coletivos humanos com modos de
vida, relações sociais, culturais, políticas e históricas, que são
singulares de cada cidade e dentro desta de cada bairro, vila ou
favela.

O PSF repercute positivamente na estruturação da atenção primária, sendo
então, lançado a partir dele, a Estratégia de Saúde da Família - ESF como uma
política de saúde nacional. Cada centro de saúde abriga uma equipe de saúde da
14

O PSF surge como idealização já nos movimentos pela reforma sanitária, quando então, se busca
um modelo de atenção distinto do médico-assistencialista, e mais voltado à prevenção promoção e
preservação da saúde.
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família minimamente composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem, técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde - ACSs,
sendo que esses últimos não devem ultrapassar doze por ESF.
A Atenção Secundária à Saúde, é desenvolvida em centros urbanos que
possua condições de abrigar em seu território os equipamentos de nível secundário,
anteriormente especificados, atuando enquanto microrregião assistencial de saúde
para municípios circunvizinhos. Os principais critérios utilizados pelo Estado na
formação destas microrregiões, diz respeito a contiguidade territorial entre os
municípios; a existência de uma sistema viário de comunicação entre eles, que
possa ser base de uma circulação intermunicipal e apresente uma demanda
espontânea por serviços de saúde, assim como, de acordo com os apontamentos de
Arruda, Martins e Souza (2010, p. 40), a “existência de hospitais com no máximo
quatro clínicas básicas, quais sejam, Pediátrica, Clinica médica e Gineco-Obstetrícia
e Cirurgia Geral; e disposição política dos municípios para pactuação”.
A estratégia de Atenção Terciária à Saúde congrega os serviços ambulatoriais
e hospitalares que prestam atendimento especializado e de alta complexidade. A
raridade do serviço conduz uma distribuição centralizada no território, em que alguns
centros urbanos atuam como polos macrorregionais de assistência terciária à saúde.
Deste modo, é com base nessa hierarquização dos serviços que se
estabelece a regionalização do SUS. A NOAS (01/2001) concebe a regionalização
como, “uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de
territorialidade na identificação de prioridades de intervenção e de conformação de
sistemas funcionais de saúde [...]”, essa mesma norma classifica uma região de
saúde

“considerando

as

características

demográficas,

socioeconômicas,

geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre
municípios, entre outras”, de cada estado (BRASIL, 2006, p. 110).
Entretanto, a lógica de regionalização presente na normatização do SUS, ao
sair do papel e se constituir ação nas esferas de administração pública, abre mão da
flexibilidade presente nos escritos da norma e assume caráter somente de unidade
de intervenção estatal, em que a contiguidade na formação de territórios assume
papel mais importante que a vivência que o sujeito traça no espaço.
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Se voltarmos aqui aos estudos de Walter Christaller e Michel Rochefort (apud
CONTEL, 2010), a que fizemos referência no primeiro capítulo, quando estes já no
início do séc. XX apontavam o estudo da oferta dos serviços médicos mais
especializados como uma das variáveis que auxiliaria na definição da centralidade
de uma dada cidade, considerando a centralização desses em pontos do território
que possibilitem condições mínimas de consumo; observa-se que a lógica é
semelhante na política de descentralização e regionalização do SUS, principalmente
na definição das macrorregiões, uma vez que o município sede deve apresentar a
mesma centralidade na rede urbana regional, fornecendo as “condições mínimas” de
funcionamento do sistema: a base material e o dado social.
A definição das Regiões de Saúde se dá a partir do grau de incorporação
tecnológica exigida pelo nível de atenção, assim, a distribuição dos serviços de
saúde no território segue a racionalidade capitalista de acumulação. Os centros
urbanos habilitados para a oferta da Atenção terciária à Saúde, por exemplo, são
aqueles espaços luminosos que contemplados com ciência, técnica e informação,
estão inseridos na lógica de divisão territorial do trabalho, o que assinala a
distribuição desigual e seletiva dos serviços mais especializados e, por conseguinte,
demonstram a direção dos maiores investimentos do setor.
A

Saúde

embora

se

constitua

um

direito

social

assegurado

constitucionalmente, não se submete apenas à lógica das políticas públicas do
Estado, mais também, imperiosamente, pelas lógicas do mercado, ao estabelecer o
território como norma, aonde, pelos usos que abriga, se habilita ou não, o
desenvolvimento de determinada atividade. Santos (1999) coloca que essa
“mediação jurídica” e a “mediação técnica” atuam de modo complementar, uma vez
que “o espaço, por seu conteúdo técnico, é regulador, mas um regulador regulado, já
que as normas administrativas (além das normas internas às empresas) é que em
última análise, determinam os comportamentos” (SANTOS 1999, p. 183-184).
Neste sentido, o dado social e material do território é que vai definir os
investimentos públicos e da iniciativa privada, despontando os centros urbanos, que
se constituem nó da rede urbana, o ambiente propício à instalação dos serviços de
saúde. As especialidades médicas de maior complexidade, sejam elas ofertadas por
estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos, etc., ainda vão se encontrar
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predominantemente nos centros com densidade técnica que possibilite o
funcionamento dos serviços mais modernos, assim como a lucratividade no caso
das empresas que atuam na prestação de serviços de assistência à saúde.

3. 2 O serviço de saúde em Sobral: ações, contradições e desdobramentos

A reestruturação urbana caracterizada pelo processo de urbanização do
território, embora se materialize no Ceará ainda timidamente, vem difundindo para
além da região metropolitana novos sistemas de engenharia, em que as cidades
médias vivenciam um impulcionamento em sua vida de relações, tanto no recorte
horizontal, quanto no recorte vertical. Essas dinâmicas que assumem no território
contribuem na efetivação das cidades médias cearenses, enquanto centros
possuidores de forte economia de aglomeração.
Deste modo, a rede de ações e serviços de saúde estruturada durante a
implantação do SUS no Ceará, teve início com a formação de 03 Macrorregiões de
Saúde, Macrorregião de Fortaleza, tendo como sede a capital do estado, a
Macrorregião de Sobral e a Macrorregião do Cariri, as duas últimas implantadas com
sede nas cidades médias de Sobral e Juazeiro do Norte. Em 2011 teve início uma
reestruturação do processo de regionalização que estabeleceu a divisão da
Macrorregião de Fortaleza, que cobria 101 municípios, implantando a Macrorregião
do Sertão Central com sede em Quixadá, responsável agora por 20 municípios.
Atualmente as Regiões de Saúde no Ceará formam uma rede que se
estrutura em 04 macrorregiões e 22 microrregiões assistenciais: a Macrorregião de
Fortaleza, que atende a 57,71% da população do estado; a Macrorregião de Sobral,
atendendo 18,45% da população; a Macrorregião do Cariri cuja cidade-polo é
Juazeiro do Norte, responsável pelo atendimento de 16,52% da população; e a
recém normatizada, Macrorregião do Sertão Central com sede em Quixadá,
responsável por 7,32% da população do estado do Ceará (Figura 08).
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Figura 08: Divisão das Macrorregiões de Saúde do Estado do Ceará
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Esta hierarquização dos serviços que constitui a formação das Regiões de
Saúde, é também uma estratégia de racionalizar os gastos e otimizar os recursos,
ao elencar como municípios-polos aqueles que, com maiores densidades técnica e
informacionais são detentores de uma economia de escala que os evidencie na rede
urbana.
Nem todos os municípios congregam as condições necessárias para fornecer
todos os serviços de

saúde, dada

às condições sociais,

características

demográficas, dentre outras. Centram-se então, na sede da macrorregião, as ações
de maior complexidade que devem ser tratadas em nível estadual ou federal,
principalmente quando consideramos o alto custo financeiro de alguns serviços mais
raros. Assim, a hierarquização do sistema vai de encontro ao uso de um território
dotado, por um conjunto de economias externas, que sejam atrativas aos agentes
privados vinculados a prestação destes serviços mais especializados e raros.
A Macrorregião de Sobral abrange, além da sua própria Região de Saúde,
mais quatro, as microrregiões de Acaraú, Tianguá, Crateús e Camocim, abarcando
além do seu território mais 54 municípios (Figura 09). A Macrorregião de Sobral tem
ao todo 1.133 unidades de saúde, sendo destas unidades, 71,13% públicas, e
28,87%

unidades privadas.

6,97%

das unidades privadas,

são

unidades

complementares que atendem pacientes pelo SUS (Quadro 05).

Quadro 05: Distribuição das unidades de Saúde que compõem a Macrorregião
de Sobral por Microrregiões de Saúde
MICRORREGIÕES
Pública
Sobral
Acaraú
Tianguá
Crateús
Camocim
Total

303
113
175
143
72
806

NATUREZA DA UNIDADE
Privada
Privada Não
Conveniada ao SUS Conveniada ao SUS
36
06
16
10
11
79

120
11
64
46
07
248

Privada
Total

Total

156
17
80
56
18
327

459
130
255
199
90
1133

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará/ Plano Estadual de Saúde: 2012-2015
(2012). Organização: SÁ, M. C.
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Figura 09: Macrorregião de Saúde de Sobral
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A institucionalização de uma Macrorregião de Saúde demonstra as
estratégias de gestão e ordenamento do território pelo estado, com grande influência
na constituição da rede de atendimento que se estrutura o serviço de saúde. O
estado através da máquina administrativa, ou da regulação do território, direciona os
fluxos e determina os “nós” das redes de atendimento, essa normatização, contudo,
segue um uso corporativo do território, em que a difusão dos níveis de atenção à
saúde vai de encontro ao dinamismo econômico dos lugares.
Elisa Almeida (2008, p. 515) coloca que o entendimento do alcance desses
serviços está diretamente relacionado ao entendimento da organização e uso do
território,

Podemos dizer que o SUS é uma verticalidade institucional que tem
um marco normativo e político-institucional no seu poder de ação.
Essa verticalidade tem sido responsável pela organização dos
sistemas de objetos e ações vinculados à saúde nos distintos lugares
do território. Daí advém um conjunto de normas, as normas
operacionais básicas que orientam os usos e os processos de
descentralização dos serviços de saúde, isto é, a transferência de
uma autoridade, de um poder decisório, de um financiamento e
gestão de nível nacional para os níveis municipais. As verticalidades
institucionais originaram horizontalidades na medida em que os
lugares se adaptam as exigências normativas para participarem do
SUS (ALMEIDA, E., 2008, p. 515).

No caso de Sobral, o processo de municipalização da gestão do Sistema de
Saúde, que faz parte do processo de descentralização que Elisa Almeida (2008)
coloca. Esse processo tem início em 1997 com base nos instrumentos legais
recomendados pela Norma Operacional Básica de 1996 (NOB – 1996), que
possibilitava sua inserção na Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM) 15, nesse
caso, o município com recursos do Ministério da Saúde, tem autonomia para
organizar os três níveis de atenção em saúde16: primário, secundário e terciário.
A habilitação de Sobral na GPSM reafirma sua expressividade regionalmente.
O papel de centralidade na rede urbana cearense posiciona Sobral historicamente
15

Embora o processo de habilitação na GPSM tenha início em 1997, a regularização da habilitação
se dá pela NOAS/2002.
16
Os pequenos municípios que, não apresentam condições técnicas de implantar um sistema de
saúde completo, são habilitados enquanto Gestor Pleno da Atenção Básica de Saúde, com
autonomia para gerenciar apenas ao nível de Atenção Primária.
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como um espaço luminoso, o quê o possibilita assumir, no processo de
descentralização e hierarquização da saúde, o papel de município sede de uma
macrorregião. Nesse caso, Sobral apresenta uma rede física com capacidade de
fornecer assistência de alta complexidade, considerando que, a oferta desses
serviços caracteriza-se pela necessidade de sistemas de engenharia que comporte
a implantação de equipamentos com alta densidade tecnológica e alto custo, assim,
o município se destaca como um centro urbano que possui um conjunto de
economias externas que possibilita o funcionamento de um Sistema de Saúde
completo. Como Santos (1999, p. 52) coloca, “de um lado os sistemas de objetos
condicionam como são as ações e, de outro lado, sistemas de ações leva a criação
de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes”.
A estruturação dos equipamentos voltados aos serviços e ações de saúde no
Município de Sobral, que contempla os três níveis de atenção, estão tipologicamente
distribuídos apresentando o seguinte nível de hierarquia:
Quadro 06: Estabelecimentos por Nível de Hierarquia – Sobral 2014
DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE HIERARQUIA
Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média
Complexidade definidos pela NOAS como de 2º nível de referência - M2. E /ou de 3º
nível de referência – M3.
Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos hospitalares de média
complexidade. Realiza procedimentos previstos nos estabelecimentos de níveis de
hierarquia 02 e 03, abrangendo SADT ambulatorial de alta complexidade.
Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos de alta complexidade no âmbito
hospitalar e ou ambulatorial.
Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos previstos nos de níveis de
hierarquia 02 e 03, além de procedimentos hospitalares de média complexidade. Por
definição enquadram-se neste nível os hospitais especializados.
Estabelecimento de Saúde ambulatorial capacitado a realizar procedimentos de Alta
Complexidade definidos pelo Ministério da Saúde.
Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média
Complexidade definidos pela NOAS como de 1º nível de referência – M1.
Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza somente Procedimentos de Atenção
Básica – PAB e ou Procedimentos de Atenção Básica Ampliada definidos pela NOAS.
Não especificado
TOTAL

TOTAL
52

01

03
03

12
63
81
03
218

Dados: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil
– CNES, (DATASUS, 2014).17 Organização: SÁ, M. C.

17

Disponível em: https://datasus.gov.br/mod_ind_hieraquia_lista. O Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – CNES do Departamento de Informática do SUS disponibiliza em tempo
real informações sobre a rede assistencial em saúde, essa atualização gera uma flutuação constante
dos dados. Os dados aqui descritos têm como base consultas realizados nos meses de janeiro e
fevereiro de 2014.
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De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES
(DATASUS, 2014), os estabelecimentos que prestam serviços e desenvolvem ações
em saúde totalizaram 218 até fevereiro de 2014, formando a rede de Saúde de
Sobral (Quadro 07). Dos 218 estabelecimentos descritos no quadro acima, 67 são
públicos, ou seja, 30,7%, sendo 09 administrados pelo Estado e 58 pelo município;
os demais 151 subdividem-se em, 64,3% estabelecimentos privados, 1,5%
filantrópico e apenas 01 (0,5%) está vinculado ao sindicato.

Quadro 07: Estabelecimentos voltados ao desenvolvimento de ações e serviço
de saúde em Sobral – 2014
TIPO DE ESTABELECIMENTO
TOTAL
Centro de saúde/unidade básica
33
Policlínica
08
Hospital geral
04
Hospital especializado
02
Unidade mista
01
Consultório isolado
80
Clinica/centro de especialidade
51
Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado)
15
Unidade móvel terrestre
02
Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência
05
Farmácia
04
Unidade de vigilância em saúde
02
Central de regulação de serviços de saúde
02
Secretaria de saúde
02
Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica
01
Centro de atenção psicossocial
03
Pronto atendimento
01
Central de regulação medica das urgências
01
Central de regulação
01
TOTAL
218
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil –
CNES (DATASUS, 2014).

É

importante

destacar

que

das

218

unidades,

apenas

94

são

estabelecimentos credenciados que prestam atendimento pelo SUS, ou seja, 43,1%
dos estabelecimentos. Dessas 94 unidades que compõem a rede de atendimento
pelo SUS em Sobral, 27 são unidades privadas contratadas que atuam em caráter
complementar, o quê corresponde a 28,7% dos estabelecimentos. O esquema a
seguir (Figura 10) ilustra em termos de quantitativos e qualitativos a rede de
hierarquização do SUS presente na Macrorregião de Saúde de Sobral.
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Figura 10: Hierarquização da rede de saúde da Macrorregião de Sobral

A normatização do sistema estabelece que todos os 55 municípios da
Macrorregião devem, obrigatoriamente, ofertar os serviços de Atenção Primária; os
procedimentos de média complexidade que compõem a Atenção Secundária
deverão ser pactuados entre os municípios que compõem as microrregiões, nesse
caso são cinco microrregiões; os procedimentos não realizados na microrregião,
geralmente os de alta complexidade, são pactuados pelos municípios diretamente
para Sobral, que atua enquanto cidade polo de sua microrregião e da macrorregião
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de saúde, ofertando portanto, além da atenção básica, os procedimentos de média e
alta complexidade.
O Pacto de Gestão18 estabelece as diretrizes que regem a pactuação entre os
gestores dos sistemas de saúde. Este processo conta ainda com três instrumentos
que dão funcionalidade ao planejamento de regionalização: o Plano Diretor de
Regionalização – PDR, responsável pelo processo de delimitação das Regiões de
Saúde; o Plano Diretor de Investimento, que a partir do planejamento regional da
rede aloca os recursos, considerando as “necessidades” pactuadas; e a
Programação Pactuada Integrada – PPI, essa última diz respeito à programação das
ações de saúde especificando os pactos de referência entres os municípios
(BRASIL, 2006).
Deste modo, se estabelece uma tabela unificada de procedimentos realizados
na Macrorregião, através da PPI, os municípios programam com as cidades-polo de
micro e macrorregião de saúde, os serviços ofertados e o fluxo de atendimento
mensal a ser realizado para cada procedimento. Ferraz (2009, p. 203) aborda que
esse processo de pactuação é carregado de disputas de poder, uma vez que, “por
ser considerado um balcão de negócios, envolve questões econômicas de repasse
de verbas e interesses político-partidários que influenciam a conformação dos fluxos
pactuados e o desenho da rede predefinida”. Os municípios habilitados apenas para
a gestão da Atenção Básica em seus territórios recebem financiamento para a
compra dos procedimentos referentes aos outros níveis de atenção na micro ou na
macrorregião de saúde.
Esta tabela unificada de procedimentos também compõe um sistema
unificado de marcação de consultas e central de leitos. Diante da necessidade de
atendimento especializado, o usuário é referenciado19 à Central de Marcação de
Consultas, onde é definido, através do Sistema, em que polo será realizado o
18

O Pacto de Gestão assume o papel anteriormente desenvolvido pelas NOBs e por as NOAS, na
normatização da descentralização e regionalização das ações e serviços de saúde, mais
especificamente, o Pacto de Gestão “estabelece as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na
descentralização, regionalização, financiamento, Programação Pactuada e Integrada - PPI,
regulação, participação e controle social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde”
(BRASIL, 2006, p. 161).
19
A organização do fluxo abarca além do sistema de referência, que encaminha o paciente à unidade
de atendimento especializada, a contra-referência, que reencaminha o paciente a sua unidade de
origem.
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atendimento, de acordo com o grau de complexidade do atendimento que o sujeito
necessita realizar. O atendimento realizado em Sobral pelo SUS é, portanto,
previamente programado contendo cada município da Macro uma cota de
atendimentos.
Esta desigualdade no uso do território pela saúde, que segue a lógica
capitalista de territorialização em espaços luminosos, na premissa de realizar um
uso mais racional e estratégico do território, acaba sendo também o ponto de
falência do SUS. O direcionamento de um grande número de pessoas à sede da
macrorregião de saúde, onde há a concentração de serviços e equipamentos,
contribui para sobrecarregar o sistema, que não possui profissionais e equipamentos
suficientes para cobrir a demanda. A figura 10 ajuda a ilustrar a composição social
que a rede de atendimento pelo SUS assume na macrorregião de saúde de Sobral,
e a fala da Secretária de Saúde do Município exemplifica com alguns casos:

Tenho dois especialistas aqui que são muito procurados, e eu só
tenho um médico de cada. Eu tenho uma dermatologista e um
reumatologista. São especialidades raras que a gente não consegue
trazer para o Interior. Eles atendem a 1.600.000 pessoas que fazem
parte da macro, então essas especialidades eu tenho uma fila de
espera muito longa para elas, porque eu não tenho profissional
suficiente para entender todo mundo. (Secretária de Saúde de
Sobral, entrevista cedida em novembro de 2013)

A constituição das regiões de saúde contribuiu para uma desigualdade
regional expressa nas longas filas de espera, principalmente quando falamos dos
serviços mais complexos. A lógica de uso adotada com a regionalização e
hierarquização do sistema, em que o território é considerado como recurso,
impulsiona o setor privado, sendo este quem mais lucra na configuração de um
território usado segundo os preceitos do mercado. Segundo Dias (2004) nessa
forma de organização,
Os nós das redes são os lugares das conexões, lugares de poder e
de referencia, como sugere Raffestin. E antes de tudo pela
conexidade que a rede solidariza os elementos. Mas ao mesmo
tempo em que tem o potencial de solidarizar, de conectar, também
tem de excluir. Os organismos de gestão da rede, quer se trate da
gestão técnica, econômica ou jurídica não são neutros, eles colocam
em jogo relações sociais entre os elementos digamos, solidarizados,
e aqueles que permanecem marginalizados. Em outras palavras,
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nunca lidamos com uma rede máxima, definida pela totalidade de
relações mais diretas, mas com a rede resultante da manifestação
das coações técnicas, econômicas, políticas e sociais (DIAS, 1994,
p. 04).

É interessante observar na proposta de hierarquização do SUS, quando
consideramos a organização do atendimento à atenção terciaria, a volta da
constituição de uma rede com uma forte semelhança à estrutura tentacular que
mencionamos no primeiro capítulo (Figura 11), sendo estes fluxos gerados no
território, pelo uso normado aos serviços do SUS, que controla a quantidade e
direção destes fluxos no território.
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Figura 11: Fluxo de atendimento pelo SUS na Atenção Terciária em Sobral – CE
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A

densidade

territorial

presente

em

Sobral

foi

normativa

para

a

implementação da Macrorregião, e esta também reverbera na “normatização do
espaço pelas ações”, como coloca Antas Jr. (2005, p. 53), quando então passamos a
ter a instituição legal de uma fronteira de atendimento no SUS. Os usuários do
sistema que habitam em municípios que não fazem parte da Macrorregião, só serão
atendidos em caso de urgência ou emergência, como exemplifica a Secretária de
Saúde de Sobral:

Um paciente precisa fazer um ultrassom de abdômen, ele é de Nova
Russas, mas aqui não tem programado uma ultrassom de abdômen
para ele, eu não faço. Agora, se o paciente vinha de moto na BR 222,
sofreu um acidente e teve um trauma forte de abdômen, entra na
Santa Casa pela emergência, é feito... Em caso de emergência, não
importa de onde venha, é garantido o atendimento, se for urgência e
emergência. Eletivamente não, eletivamente é para onde eu
programo. (Secretária de Saúde de Sobral, Entrevista cedida em
novembro de 2013)

Além dos casos de emergência, a quebra da rede que forma a Macrorregião
de atendimento pelo SUS, em casos de urgência, é diretamente gerenciada pela
Secretaria de Saúde do Estado – SESA:

Nós temos um serviço de Atenção Terciária que é a embolização,
que é a neuroradiologia. A pessoa tem um Aneurisma, aqui tem uma
máquina onde o neurologista faz a embolização do vaso, ele faz uma
cauterização do vaso para que aquele aneurisma não sangre mais, e
a pessoa possa sobreviver. Isso é feito em dois municípios do estado
do Ceará: Fortaleza e Sobral. Fortaleza só é feito no Hospital Geral
de Fortaleza, o HGF, e é uma fila enorme, têm problemas interno
muito forte, o aparelho quebra, médico sai de licença, então a fila não
anda. Os pacientes graves com risco de vida de Juazeiro do Norte,
de Iguatu de Mombaça, transferido através do Estado, da Secretária
de Saúde do Estado, para vir fazer a embolização em Sobral. A gente
teve, há quinze dias, pacientes da Macro de Fortaleza, um era de
Canindé e outro, se eu não me engano, Caucaia, que vieram fazer
cirurgia aqui no Hospital Regional Norte. Vieram fazer cirurgias aqui
em Sobral, por quê? Para diminuir a fila de espera do Estado. Então
como o Estado age? Ele tem uma fila única de espera, pra cirurgia
de cabeça, cirurgia de coluna, cirurgia de câncer, e ele tem a oferta
de serviços, então onde ele tem vaga ele manda paciente,
independente se o paciente tem recurso pra cá ou não. Se ele tiver
recurso eu estou usando o recurso que já estava aqui, se ele não
tiver o estado manda o recurso depois. O Estado paga o recurso a
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parte. (Secretária de Saúde de Sobral, Entrevista cedida em
novembro de 2013)

O Plano Estadual de Saúde – 2012/2015 (SESA-CE, 2012), ao apresentar os
dados de atendimento ambulatorial e internações, mostra um aumento significativo
da abrangência que o Sistema Municipal de Saúde de Sobral possui no Estado, para
além dos 55 municípios que compõem a Macrorregião de Saúde, Sobral registrou
atendimentos ambulatoriais referenciados de 119 municípios, enquanto

às

internações referenciadas são de 85 municípios (Quadro 08). O número de
municípios atendidos só é inferior ao de Fortaleza, que também é sede de uma
Macrorregião de Saúde.

Quadro 08 – Fluxos de acesso e assistencial à população local e
referenciada - Região de Sobral / 2008 a 2011.
INTERNAÇÕES OCORRIDAS
Pop. Local
Pop. Referenciada
% Pop. Referenciada
38.427
8.246
17,67
37.793
7.779
17,07
35.847
7.239
16,80
33.307
7.015
17,40
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS OCORRIDOS
955.817
125.772
11,63
1.298.870
175.243
11,89
1.691.123
210.273
11,06
2.171.008
228.854
9,54

Ano
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011

Fonte: Secretária de Saúde do Estado do Ceará / Plano Estadual de Saúde –
2012/2015 (2012). Organização: SÁ, M. C.

Dentro da lógica de pactuação, todos os municípios que pertencem a
Macrorregião

de

Saúde

enviam

recursos

para

custear

os

atendimentos

programados. Os procedimentos realizados em Sobral, para pacientes que não
pertencem a um município da Macrorregião de Saúde, como os exemplificados
anteriormente, nos casos de urgência e emergência, são ressarcidos pelo Estado.
Nesse sentido, a territorialização dos serviços de saúde voltados ao atendimento
pelo SUS, se dá em prol da garantia de recursos que cubra os custos dos
procedimentos, nesse caso, a determinação do domicílio do paciente/usuário do
sistema é importante para a captação de recursos.
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A implantação do Cartão do SUS e a determinação deste como elemento
indispensável para o atendimento pelo o Sistema constitui uma técnica que atua
como uma “identidade domiciliar”, regularizando o acesso ao sistema e
determinando a rede de atendimento que o paciente pode recorrer. Há uma
tecnificação no serviço de saúde que não há em outros serviços, um exemplo é o
cartão do SUS, e já mencionamos anteriormente o Sistema de Informação em
Saúde com atualizações instantâneas. Nesse contexto, o período técnico-científicoinformacional chega como uma condição para se criar normas de uso do serviço de
saúde público.
Segundo Viana (2002, p. 19), a Secretaria de Saúde administrava em 1997,
no início do processo de municipalização, “uma quantia de recursos, que era cerca
de cento e vinte mil reais mensais oriundos do Fundo Municipal de Saúde, destinada
ao financiamento da sua rede assistencial e ao pagamento por contraprestação de
serviços”. Atualmente, o Fundo Municipal de Saúde conta com uma despesa anual
fixada pelo orçamento atualizado em 2013 de R$ 180.258.345,65, de acordo com o
Tribunal de Contas do Estado do Ceará (2014)20.
Apesar dos dados apresentarem 11 anos de diferença entre os valores
investidos, é expressivo o aumento dos investimentos em saúde após a
municipalização do SMS de Sobral, estando muito acima das correções monetárias
anuais. O recurso que mantém a rede pública de saúde é oriundo das três esferas
de governo, federal, municipal e estadual21.
Imbricada a essa rede de assistência à saúde pelo SUS, está a rede voltada
ao uso do serviço na iniciativa privada, através do Sistema de Saúde Suplementar e
o Sistema Desembolso Direto. Há também uma complementariedade, entre a rede
pública e a privada. A rede pública investe na rede privada através da contratação de
serviços desta, enquanto a rede privada faz uso do território, que através da
normatização do Estado assume o papel de comando de uma macrorregião e que,

20

Disponível em: http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/uploads/lrf/municipio/162/2013/162-20133quadrimestre.pdf. Acessado em março de 2014.
21
Como colocado anteriormente, Sobral como cidade-polo da Macrorregião de Saúde, além de
receber recursos para gerir o sistema com os três níveis de atenção, também vende os serviços de
média e alta complexidade para os municípios pactuados. Os municípios pactuados por sua vez,
também recebem recursos destinados à compra desses serviços na sede das regiões de saúde de
que fazem parte.
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portanto, possui uma densidade técnica necessária a sua fixação, atuação e
acumulação de capital. O estado aqui atua como promotor de uma infraestrutura que
beneficia, sobretudo, o setor privado.
Um exemplo direto desse investimento se expressa na contratação de
serviços de 27 unidades privadas, que atuam na prestação de serviços de média
complexidade e, principalmente, de alta complexidade (Quadro 09), para onde se
destina a maior parte dos recursos do Fundo Municipal de Saúde de Sobral.

Quadro 09: Unidades privadas que prestam atendimento pelo SUS
ESTABELECIMENTO
Total
Clínica/Centro de Especialidade
11
Consultório Isolado
02
Hospital Especializado
01
Hospital Geral
03
Policlínica
02
Unidade de apoio Diagnose e Terapia (SADT isolado)
08
Total
27
Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do
Brasil – CNES (DATASUS, 2014)

Neste sentido, a Municipalização da Saúde em Sobral também se estabelece
como um momento que desencadeia um forte crescimento da iniciativa privada.
Ferraz (2009, p 201) destaca que a municipalização é o momento em que “o setor
privado percebe as possibilidades de acumulação de capital, sobretudo com o
aumento do fluxo de pacientes”, ressaltando também, essa possibilidade de
contratação pelo Sistema Municipal de Saúde, principalmente para dar suporte aos
municípios que estão pactuados a esta.
A iniciativa privada, de acordo com Elisa Almeida (2005, p. 559), ascende
principalmente a partir da “aquisição por parte de empresas convenentes e, também,
pela compra individual de planos de saúde”, sendo vedados “a destinação de
recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos” (BRASIL, 2006, p. 08). Contudo, apesar dessa ressalva contida no Art.
199 da Constituição Federal, que regulamenta a assistência à saúde pela iniciativa
privada, Elisa Almeida coloca que,
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A estruturação dessa rede privada foi subsidiada, diretamente, por
incentivos do Estado e, indiretamente, pelos descontos com
despesas de saúde nas declarações de imposto de renda de
pessoas físicas como jurídicas. A assistência médica suplementar
engloba esse segmento. Já os serviços privados não lucrativos
abarcam as instituições filantrópicas, representadas pelas Santas
Casas e as instituições formadas por grupos de imigrantes (Hospital
Sírio Libanês, Beneficência Portuguesa, Einstein). A compra de
serviços pelo Estado e a renúncia fiscal tornam, ainda que em graus
diversos, essas instituições dependentes dos recursos do Estado.
(ALMEIDA, E., 2005, p. 559)

Uma vez que para o setor privado não há controle de fluxo, mais a
estimulação deste, em Sobral a prestação de serviços pelo Sistema Desembolso
Direto e o Sistema de Saúde Suplementar também é bastante significativa. O
primeiro atuando com 136 estabelecimentos que prestam atendimento mediante
pagamento direto e o segundo com 57 estabelecimentos que também atendem
através de planos de saúde (Quadros 10 e 11).

Quadro 10: Estabelecimentos que prestam atendimento através do Sistema de
Desembolso Direto
ESTABELECIMENTOS

TOTAL

Centro de saúde/unidade básica
03
Clinica/centro de especialidade
35
Consultório isolado
77
Hospital especializado
02
Hospital geral
03
Policlínica
07
Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado)
08
Unidade móvel terrestre
01
Total
136
Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
do Brasil – CNES (DATASUS, 2014)

Quadro 11: Estabelecimentos que prestam atendimento através do Sistema de
Saúde Suplementar
ESTABELECIMENTOS
TOTAL
Clínica/centro de especialidade
21
Consultório Isolado
29
Hospital Especializado
02
Hospital Geral
02
Policlínica
01
Unidade de apoio Diagnose e Terapia (SADT isolado)
02
Total
57
Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde do Brasil – CNES (DATASUS, 2014)
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A polarização que Sobral exerce sobre sua hinterlândia é propulsora de uma
área de mercado abrangente, considerando que o município tem uma gama de
especialidades expressivas, atrativa de pacientes que moram em municípios mais
distantes, que algumas vezes rompe com a hierarquia definida pelo SUS, voltandose a um centro que estabelece maior identidade regional em busca de assistência
médica. O sistema de saúde do município conta atualmente com 47 especialidades
distintas, sendo desses serviços, 31 prestados com atendimento ambulatorialhospitalar pelo Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2014).

Quadro 12: Serviços especializados presentes em Sobral – 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ESPECIALIDADE
Atenção à saúde no sistema penitenciário
Estratégia de saúde da família
Estratégia de agentes comunitários de saúde
Serviço de atendimento móvel de urgências
Regulação de acesso a ações e serviços de saúde
Serviço de atenção em neurologia / neurocirurgia
Serviço de atenção a DST/HIV/AIDS
Serviço de atenção à saúde auditiva
Serviço de atenção a saúde do trabalhador
Serviço de atenção à saúde reprodutiva
Serviço de atenção ao paciente com tuberculose
Serviço de atenção ao pré-natal, parto e nascimento
Serviço de atenção domiciliar
Serviço de atenção em saúde bucal
Serviço de atenção psicossocial
Serviço de atenção cardiovascular / cardiologia
Serviço de controle de tabagismo
Serviço de diagnostico por anatomia patológica e/ou citopato
Serviço de diagnostico por imagem
Serviço de diagnostico por métodos gráficos dinâmicos
Serviço de dispensação de órteses próteses e materiais especiais
Serviço de endocrinologia
Serviço de farmácia
Serviço de fisioterapia
Serviço de hemoterapia
Serviço de nefrologia urologia
Serviço de oftalmologia
Serviço de oncologia
Serviço de pneumologia
Serviço de praticas integrativas e complementares
Serviço de reabilitação
Serviço de suporte nutricional
Serviço de urgência e emergência
Serviço de vigilância em saúde
Serviço de endoscopia
Serviço de diagnostico por laboratório clínico

TOTAL
01
28
02
06
07
01
02
02
01
01
34
35
05
31
12
01
05
10
32
09
05
02
08
18
07
03
08
01
03
01
04
02
07
03
10
15
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37. Serviço de videolaparoscopia
38. Serviço de apoio a saúde da família
39. Transplante
40. Cirurgia vascular
41. Medicina nuclear
42. Serviço de laboratório de prótese dentaria
43. Serviço de atenção integral em hanseníase
44. Teleconsultoria
45. Serviço de cuidados intermediários
46. Serviço de órteses, próteses e mat. especiais em reabilitação
47. Atenção em urologia
TOTAL
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do
(DATASUS, 2014).

04
06
05
03
01
03
29
27
01
04
01
406
Brasil – CNES

A especialização do território tende a ser crescente, uma vez que o território
usado atua enquanto chamariz, cria-se uma base de funcionamento do sistema de
saúde que busca sustentação própria. A ausência de determinado serviço de apoio
ou atividade complementar, logo é percebida e encarada como potencial área de
investimento, constituindo as dinâmicas de uso do território a garantia de retorno do
recurso investido.

Tal agregação tem efeitos econômicos importantes. Em primeiro
lugar, a acumulação de atividades semelhantes ou complementares
numa área cria um efeito em massa, uma nova economia de escala
que acaba por reduzir os custos globais e individuais. Em segundo
lugar, a proximidade entre tais atividades produz um efeito de
vizinhança que implica facilitar a difusão de informações gerais e
específicas não apenas ligas aos processos, mas interessando
também ao próprio funcionamento do mercado, o que representa
uma vantagem comparativa. [...] Esses dois primeiros conjuntos de
vantagem criam outros, relacionados a possibilidade de implantação,
sustentação e desenvolvimento de serviços especializados locais.”
(SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 300-301)

A seletividade espacial na territorialização dos serviços de saúde se repete
também no espaço intraurbano, quando então há uma predominância na localização
dos estabelecimentos em determinados bairros da cidade. Não alheio às condições
dada

pelos

lugares,

destacamos

principalmente

a

concentração

dos

estabelecimentos privados na cidade Sobralense, em que, 93,1% destes
estabelecimentos estão localizados no Bairro Centro (Figura 12).
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Figura 12: Estabelecimentos de saúde Privados na Cidade de Sobral - CE
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Os serviços de saúde são representativos quando falamos de concentração,
centralização e “acumulação de atividades semelhantes ou complementares”, como
abordaram Santos & Silveira (Idem). Essa especialização que o território Sobral
assume gera uma força de atração intensa, que chama atenção de outros setores
complementares ao sistema de saúde. Além das Clínicas Médicas, Hospitais,
concentram-se nos mesmos bairros, e na maioria das vezes nas mesmas ruas,
laboratórios, farmácias, estabelecimento de venda de materiais e artigos de apoio
Médico-Hospitalar, funerárias, etc. (Figuras: 13 à 16).

Figura
13:
Venda
e Aluguel
Equipamentos de Saúde, Bairro Centro.
Foto: SÁ, M. C.

de

Figura 15: Clínica particular, Bairro Centro.
Foto: SÁ, M. C.

Figura 14: Farmácia, Bairro Centro.
Foto: SÁ, M. C.

Figura 16: Laboratório,Bairro Centro.
Foto: SÁ, M. C.
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Neste sentido, além do Bairro Centro, outro Bairro que começa a se destacar
na congregação de fixos do setor e atividades complementares em Sobral é o
Junco, neste, porém, a territorialização dos estabelecimentos é mais expressiva na
Avenida John Sanford. A presença de alguns fixos públicos voltados à prestação de
serviços de saúde ganha força com a implantação do Hospital Regional Norte,
quando então, despontam além de clínicas particulares, as farmácias (Figura 17), e
visando a clientela de pacientes do Hospital, as lanchonetes e self servisse.
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Figura 17: Distribuição de Farmácias em Sobral, Ceará. Trabalho de Campo, 2013
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3.2.1 A Atenção Primária em Sobral

Historicamente uma referência na oferta de serviços de saúde, o Município de
Sobral congregava, antes da municipalização do SUS, uma oferta de serviços
assistencial, em que os fixos eram pertencentes a entidades filantrópicas, entidades
privadas e ao governo estadual. Andrade e Martins Júnior (1999) esboçam um
retrato da rede de atenção que se desenvolvia da seguinte forma:

Em 1997 o município contava com um total de 853 leitos
hospitalares, o que representava 0,85 leitos a cada 1.000 habitantes.
Dos leitos hospitalares totais, 68% eram filantrópicos, 30% eram
privados de unidades com fins lucrativos e somente 2% públicos.
Dos leitos hospitalares, 2/3 estavam conveniados ao SUS, sendo que
deste montante, 57% eram filantrópicos, 40% privados de unidades
com fins lucrativos e somente 3% públicos. Do total de Autorizações
de Internação Hospitalar (AIH's) pagas em Sobral de 1993 a 1996,
72% ficaram com os hospitais filantrópicos (em sua maioria com a
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sobral), 27% com os
hospitais contratados e 1% com o município. (ANDRADE e
MARTINS JÚNIOR, 1999, p. 08)

O modelo de atenção desenvolvido no Município, até então, seguia a mesma
lógica de centralização dos procedimentos nos “serviços hospitalares, na demanda
espontânea e ações curativas centradas no profissional médico” (ANDRADE et. al.,
2004, p. 10), o que reflete o quadro da saúde no país como abordamos no início do
capítulo. Os autores colocam ainda, que a construção do Sistema Municipal de
Saúde de Sobral partiu de um diagnóstico da saúde, sendo esse discutido no
Seminário de Planejamento Estratégico e Participativo, realizado em 1997, onde
ficou determinada a adoção dos princípios doutrinários do SUS. A elaboração do
Plano Municipal de Saúde em 1997, buscou justamente inverter o modelo de
atenção que se tinha, enfocando a constituição da atenção básica na concepção de
saúde como qualidade de vida e juntamente com esse, a mudança na concepção do
modelo de atenção a saúde, objetivando principalmente a estruturação da atenção
primária no modelo de Estratégia da Saúde da Família - ESF.
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Alinhado com os princípios e diretrizes do SUS, o Sistema Municipal de
Saúde de Sobral estabelece como principal objetivo, segundo o Plano Municipal de
Saúde 2009-2012 (2009, p. 13), “assegurar à saúde da população sobralense,
buscando melhorar as condições de vida, através de ações de promoção da saúde,
prevenção das doenças, recuperação da saúde e reabilitação”.
Sobral conta hoje com 55 Equipes de Saúde da Família; 06 Núcleos de Apoio
à Saúde da Família – NASF, apresentando o NASF maior capacidade de atuação,
uma vez que congrega uma equipe com maior diversidade de especialistas (deveria
comportar o quadro dos NASFs nutricionista, psicólogo, assistente social, médico
ginecologista, acupunturista, fonoaudiólogos, dentre outras especialidades); e 36
Equipes de Saúde Bucal – ESB, com cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal/ e ou
técnico em saúde bucal. Tais equipes estão distribuídas em 30 Centros de Saúde da
Família – CSFs e 05 unidades de apoio (Figuras 18 e 19), integram ainda a rede de
atenção primária, o CAPS AD, os serviços de Vigilância Sanitária e a Central de
Zoonoses (CNES/DATASUS, 2014).

Figura 18: CSF – Bairro Junco
Fonte: SÁ, M. C.

Figura 19: CSF – Bairro Sinhá Saboia
Fonte: SOARES, M. H. V.

Diferente da lógica presente na territorialização dos fixos, pertencentes a
iniciativa privada voltada à saúde, os Centros de Saúde da Família são implantados
dispersamente pelo território, visando o máximo de cobertura possível da população
municipal (Figuras 20 e 21).
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Figura 20: Estabelecimentos públicos voltados a Atenção Primária de Saúde na Cidade de Sobral.
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Figura 21: Mapa do Município de Sobral com a distribuição dos Centros de Saúde da Família e Unidades de Apoio por Distritos.
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O Plano Municipal de Saúde 2009-2012 (2009) versa ainda que “dependendo
de sua localização e perfil social e epidemiológico da população, as equipes
acompanham 600 a 1.200 famílias, e garante uma cobertura assistencial de 93,4%
da população do município”, atualmente o sistema permite que essa vinculação seja
regulada pelo máximo de até 2.000 pessoas a uma equipe da ESF, delimitando
agora o território pelo número de pessoas e não de mais de famílias. A divisão e
distribuição dessas equipes por território se realizou, segundo Andrade et al (2004,
p. 12),

Através de um processo de territorialização, do qual participaram os
agentes de saúde, lideranças comunitárias e técnicos da SDSS. Para
adscrever uma determinada população a uma Unidade de Saúde
específica, foram consideradas características geográficas,
proximidade do grupo populacional à Unidade, meios de transporte
que facilitassem o acesso, aspectos econômicos e culturais.

Podemos dizer que cada CSF é responsável por um território de saúde dentro
do município. Esses territórios de saúde também subdividem-se em macro e micro
áreas. As macroáreas são compostas a partir da atuação das equipes de saúde da
família, tendo sua delimitação baseada na adscrição de uma população a essa
equipe de saúde; já as microáreas correspondem a área coberta por um agente de
saúde. Cada território de saúde é administrado por um Gerente que atua no CSF. Os
mapas na sequência com a distribuição geográfica dos CSFs, embora sejam de
2006, são representativos dessa formação dos territórios de saúde no município.
(Figuras 22 e 23).
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Figura 22: Territórios de saúde por CSF na cidade de Sobral em 2006
Fonte: Escola Saúde da Família, cedido a Milani & Yamagishi (2006, p. 19.)
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Figura 23: Territórios de saúde por CSF no Município de Sobral em 2006
Fonte: Escola Saúde da Família, cedido a Milani & Yamagishi (2006, p. 05.)

Os CSFs que se localizam em bairros, ou distritos, com maior densidade
populacional são compostos por mais de uma equipe de saúde da família, desse
modo, a abrangência do território também se dá a partir da densidade populacional
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em que o Centro de saúde está instalado. O Centro de Saúde do Bairro Sinhá
Saboia, por exemplo, cobre uma grande área territorial e uma ampla população (ver
figuras 20 e 22), desse modo, a unidade possui quatro equipes de Saúde da família,
três delas com atenção à saúde bucal (CNES/DATASUS, 2014), o que equivale a
três macroáreas neste território de saúde.
A vinculação dos usuários em cada CSF se dá mediante o cadastramento
deste em uma equipe de saúde da família, sendo esta regionalização intramunicipal,
a regularização da entrada do usuário no SUS pela vinculação a um CFS e, a partir
dessa, a emissão do Cartão do SUS.
Embora se observe uma delimitação de tais territórios numa perspectiva
organizacional, há um discurso constante de humanização do trabalho partindo do
contato mais direto entre os profissionais da saúde e a população, com base nessa
delimitação: localização dos equipamentos, número de pessoas considerado,
número de equipes por área de abrangência22. Segundo Mendes e Donato (2003, p.
40), é nessa delimitação que consiste a possibilidade de trabalhar a promoção da
saúde a partir do conhecimento das condições em que os sujeitos vivem. “Este
conhecer implica assumir o compromisso de responsabilizar-se pelos indivíduos e
pelos espaços onde esses indivíduos se relacionam”.
Sobral ao implantar o serviço de Atenção Primária, desenvolve algumas
ações específicas voltadas à funcionalização desse nível de atenção no município,
assim como algumas estratégias de promoção da saúde que destacaram
nacionalmente a política de Atenção Primária à Saúde do município.
A primeira ação que destacamos, voltada à funcionalização da Atenção
Primária no município, foi a criação em 1998 da Residência/Especialização
Multiprofissional em Saúde da Família, curso de Pós-Graduação Lato Sensu para
formação de profissionais de nível superior, uma vez que ainda não havia nos SUS
processos curriculares de formação acadêmica com conteúdos que contemplasse
esse novo modelo assistencial, que é o modelo assistencial em que se insere a ESF.
22

As discussões acerca do caráter da apropriação do território, para além da formalização do
atendimento que se tem na delimitação de territórios, é uma constante no desenvolvimento das
políticas de Atenção Primária. Prima-se pela construção de uma concepção de território enquanto
instância social em que se organiza à vida, sendo esta imprescindível para que se cumpra o papel na
promoção da saúde e desenvolvimento de uma qualidade de vida da população.
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O curso tem início em 1999, juntamente com a implantação da Escola de Formação
em Saúde da Família Visconde de Sabóia – EFSFVS, como uma estratégia do
Município de formação para a Estratégia de Saúde da Família23.
Esta proposta de Especialização com modalidade em Residência se destaca
por ser uma formação direcionada à Atenção Básica, para os trabalhadores que
estavam vivenciando um novo modelo de atenção assistencial, sendo os primeiros
beneficiados, profissionais que estavam ocupando as primeiras unidades de saúde
de Sobral, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes
sociais, psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros, etc. Essa proposta de
formação se estrutura pioneira nacionalmente e Sobral se sobressai como primeiro
município em ter uma escola de formação municipal para os trabalhadores do SUS,
e a primeira Residência Multiprofissional em Saúde da Família do Brasil.
Outra ação que ganhou projeção na estratégia de Atenção Básica em Sobral
foi o programa Trevo de Quatro Folhas24, que concentra esforços em benefício da
redução da morbidade materno-infantil. Os Programas direcionados à sobrevivência
infantil tem início ainda durante os movimentos de Reforma Sanitária. A
implementação do Trevo em Sobral, garantindo apoio da gestação até os dois
primeiros anos de vida da criança, ganha reconhecimento como um dos programas
de saúde com resultados mais expressivos na promoção da saúde,

Um dos maiores resultados é a redução da Taxa Mortalidade Infantil
que caiu de 29,2 em 2001 para 16,4 óbito/mil nascidos vivos em
2005. Houve diminuição de óbitos maternos, fetais e infantis
evitáveis, o que demonstra melhoria na qualidade da assistência
materno-infantil no Município. (MILANI & YAMAGISHI, 2006, p. 19)

Esse reconhecimento também veio através de premiações ao programa 25
principalmente pela significativa redução na mortalidade infantil que caiu de 29,2
23

Sobre a atuação e expressividade da EFSFVS falaremos mais detalhadamente no próximo tópico.
A denominação reflete o desenvolvimento em quatro fases simultâneas, que correspondem: à
gestão do cuidado na gestação; no parto e no nascimento; no puerpério; e no acompanhamento da
criança até o segundo ano de vida. (MILANI &YAMAGISHI, 2006)
25
As principais premiações conquistadas pelo Trevo de Quatro Folhas são: 1º lugar no Concurso em
Inovação Social da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) no ano de 2007;
1º colocado dos Temas Livres no 4º Congresso Brasileiro Integrado de Pediatria Ambulatorial;
24
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óbitos/mil nascidos vivos em 2001, para 13,9 em 2010. No anseio de manter os bons
índices, essa redução da mortalidade materno-infantil ainda é considerada de
tratamento prioritário pela Coordenação da Atenção Básica do Município, segundo
representante dessa Coordenação, “Ao longo do tempo nós já avançamos muito,
mas é algo que precisamos avançar constantemente. A prioridade extrema, que o
município volta todos os olhares, é a redução da mortalidade infantil”26.
Estas ações, assim como outras desenvolvidas dentro do programa de ESF,
trouxeram boa visibilidade a Sobral. Destacamos também a força da Elite política
sobralense para impulsionar as políticas de Saúde. Luiz Odorico Monteiro de
Andrade, Ex-Secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da
Saúde, e Secretário de Saúde de Sobral de 1997 a 2004, destaca o apoio do então
prefeito Cid Gomes, na implantação desse novo modelo de atenção, dando suporte
na elaboração Plano Municipal de Saúde, e principalmente, na proposta “de entrada
na NOB 96 (que só foi posta em prática como gestão plena do sistema de saúde em
abril de 1998 depois de um ano de discussões)”27.
Atualmente Sobral conta com 81 estabelecimentos de nível primário, de
acordo com o CNES (DATASUS, 2014), sendo 36 deles públicos, nos quais se
inserem os CSFs, e 45 unidades privadas. Os fixos da saúde pertencentes a
iniciativa privada, embora realize procedimentos de nível primário, inseridos nesse
segmento pelo grau de incorporação tecnológica, não necessariamente se inserem
na proposta de Atenção Primária à Saúde, de promoção da saúde e prevenção de
doenças.

Há,

contudo,

uma

incorporação

da

prevenção

na

perspectiva

mercadológica, em que Segundo Sucupira e Mendes, (2003, p. 08), “desenvolveu-se
a prática dos exames de "chekup" e a indústria da prevenção”.
Entretanto, a lógica presente na implantação do modelo de Atenção Primária
é desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde que conduza a melhoria

Menção honrosa na II Mostra Nacional de Saúde da Família; Finalista do Concurso Gestão Pública e
Cidadania da Fundação Getúlio Vargas/Fundação Ford/BND; Menção Honrosa no Prêmio Bibi Vogel
– Município que promove o aleitamento materno – Ministério da Saúde; Prêmio ODM – Brasil –
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Governo Federal e PNUD e o Selo UNICEF (Fundo das
Nações Unidas para a Infância). (LOURENÇO & QUINTILIANO, 2009)
26
Entrevista cedida em 22 de novembro de 2013.
27
Entrevista
cedida
à
Revista
Radis
em
maio
de
2003.
Disponível
em:http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/09/reportagens/entrevista-luiz-odorico-monteiro-deandrade.
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na qualidade de vida, podendo esse modelo de atenção abarcar uma resolubilidade
de 80% das necessidades e problemas da população, impactando positivamente
também nos demais níveis de atenção. No entanto, um dos grandes problemas da
atenção primária está no sistema de financiamento da saúde pública, que designa a
maior parte dos recursos ao financiamento da atenção secundária e terciária. A
Coordenação da Atenção Básica do Município de Sobral aborda como essa
disparidade em investimentos representa um desafio na sustentação de todo o
Sistema de saúde:

Acho que tem que melhorar a questão do financiamento para
Atenção Básica, que é muito pequeno. Então a Atenção Básica fica
limitada no desenvolvimento de algumas ações por que ela não tem
financiamento para melhorias de novas unidades básicas de saúde,
para reforma, para construção. Todo financiamento para Atenção
Básica é limitado. É uma contradição, apesar do Ministério dizer que
é a porta aberta do sistema, é a ordenadora do cuidado, é a que
ordena toda a rede de saúde de um município, ela não tem
financiamento, o maior financiamento é para área terciária que é a do
hospital. Como prevenir que as pessoas cheguem ao hospital se o
financiamento pra Atenção Básica é pouco? Isso é um desafio.
(Coordenação de Atenção Básica de Sobral, entrevista cedida em
novembro de 2013).

A obrigatoriedade do desenvolvimento desse nível de atenção, em todos os
municípios brasileiros, de modo que garanta o acesso aos serviços de saúde para
toda a população, tem a efetividade de seus programas e ações esbarrados
justamente na distribuição dos recursos, que como vimos, tendem a convergir para
os

níveis

de

atenção

que

demandam

maior

incorporação

tecnológica.

Territorialmente isso gera um grande impacto, visto que a atenção básica é, em
inúmeros municípios, o único nível de atenção presente, demandando um
deslocamento a outros centros urbanos para que se tenha acesso a outros níveis de
atenção. O uso do território pelas instituições públicas municipais voltadas à Atenção
Primária, com a dispersão dos fixos na formação de territórios de saúde, é também
visando chegar ao contexto social em que os sujeitos vivem, sendo a saúde também
determinada socialmente.
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3.2.2 Serviços de média e alta complexidade em Sobral

Os serviços de média e alta complexidade concentrados seletivamente no
território, incorporam um conjunto de procedimentos organizados em rede no SUS,
principalmente os que compreendem o terceiro nível de atenção. A histórica
centralização destes equipamentos nos centros mais dinâmicos é incorporada pelo
estado na regionalização e hierarquização da rede de saúde do SUS, a assim Sobral
que já contava com uma boa estrutura assistencial entra como território-sede na
topologia dessa rede.
Atualmente são 118 estabelecimentos de nível secundário, dos quais 27 são
pertencentes a rede pública; e 19 de nível terciário, 04 deles públicos. Ao todo são
137 estabelecimentos, dos quais 58 atendem pelo SUS, através do sistema de
referência e contra-referência a população da micro e macrorregião. A emergência
muitas vezes atua como porta de entrada no sistema, pela demanda espontânea
aos prontos-socorros.
Na Atenção Secundária, Sobral conta com alguns fixos que fazem parte do
atendimento especializado, que dentre os quais destacamos o Centro de
Especialidades Médicas Dr. Aristides Andrade - CEM, o Centro de Especialidades
Odontológicas Sanit. Sérgio Arouca – CEO, o Centro de Reabilitação Física - CRF,
CAPS II de Sobral Damião Ximenes Lopes, e inaugurada recentemente pelo
Governo do Estado do Ceará a Policlínica Bernardo Félix da Silva Sobral, que
igualmente agrupa uma série de atendimentos especializados. A composição da
rede

de

ações

prioritárias

da

Atenção

Secundária

também

conta

com

estabelecimentos de avaliação, coordenação, controle de endemias, assistência
farmacêutica etc.
A política de Saúde Mental sobralense, também se destacou na sua
implantação como uma das primeiras a incorporaras propostas do movimento de
Reforma Psiquiátrica28. Sobral já centralizava regionalmente instituições de

28

O movimento de reforma psiquiátrica objetivava uma mudança na prática de assistência
manicomial, que segundo Silva, Oliveira e Martins Júnior (2000) era “incapaz de apresentar
assistência adequada aos que padecem de transtornos psíquicos”. Esse modelo que apresentava
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atendimento psiquiátrico, além do atendimento emergencial e ambulatorial da Santa
Casa de Misericórdia, o município contava ainda com o Hospital psiquiátrico Casa
de Repouso Guararapes29. Atualmente a Rede de Atenção à Saúde Mental em
Sobral opera com ações nos três níveis de atenção, sobressaindo os esforços de
reinserção dos pacientes ao convívio social. Constituída pelo CAPS II de Sobral
Damião Ximenes Lopes, CAPS AD30, pela Residência Terapêutica e Emergência
Psiquiátrica em Hospital Geral, essa última atende principalmente pacientes com
transtorno psiquiátrico crônico da Macrorregião (SILVA, OLIVEIRA E MARTINS
JÚNIOR, 2000).
Na Atenção Terciária, um dos fixos de grande expressividade voltado à
prestação de serviços de saúde no Município é a Santa Casa de Misericórdia de
Sobral (figuras 24 e 25), inaugurada em 1925, é historicamente uma referência em
atendimento à região de influência de Sobral. A Santa Casa, fundada por Dom José
Tupinambá da Frota31, é uma organização filantrópica que presta serviços em nível
secundário e terciário pelo SUS, pelo Sistema de Saúde Suplementar e pelo
Sistema de Desembolso Direto (Quadro 13), funcionando em uma estrutura com
área de 67.000 m2, sendo destes, 37,800 m2 de área coberta.

Figura 24: Santa Casa de Misericórdia de Sobral
Foto: SÁ, M. C.

Figura 25: Emergência da Santa Casa de
Misericórdia de Sobral
Foto: SÁ, M. C.

características excludentes e muitas vezes violentas, deveria dar lugar a práticas alternativas que
visasse, sobretudo, a reinserção social dos pacientes.
29
A reforma na rede de atenção à saúde mental do município tem início em 1997 e ganha novo fôlego
em 2000, com a morte do interno Damião Ximenes Lopes supostamente por maus tratos. Com
grande repercussão nacional e internacional, induz à desativação da Casa de Repouso Guararapes.
30
O CAPS AD, faz parte do CAPS II, compreende ações da Atenção Primária, com atendimento aos
usuários de álcool e outras drogas.
31
Ver Capítulo II.
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Quadro 13: Atendimento prestado na Santa Casa por Sistema de Saúde
TIPO DE ATENDIMENTO
CONVÊNIO
Ambulatorial
Plano de saúde privado
Ambulatorial
Particular
Ambulatorial
SUS
Internação
Particular
Internação
Plano de saúde privado
Internação
SUS
SADT
SUS
SADT
Particular
SADT
Plano de saúde privado
Urgência
Plano de saúde privado
Urgência
Particular
Urgência
SUS
Vigilância em saúde
SUS
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde do Brasil – CNES (DATASUS, 2014)

Os principais serviços ofertados pela Santa Casa são de Emergência Geral e
Pediátrica,

Maternidade,

Emergência,

Pediatria,

Neuroradiologia

Odontologia,

Intervencionista,

Neurologia,
Hemodiálise,

Infectologia
Tomografia,

Ressonância Magnética, Quimioterapia, Eletroencefalografia Digital, Oncologia,
UTIs, Laboratório, Centro de Clínicas Integradas, HIV/DST/AIDS, Unidade de
nefrologia e urologia intervencionistas, serviço especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional – PCMSO. O Hospital dispõe também de um amplo serviço de
apoio diagnóstico e forte incorporação tecnológica32.
A Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a única unidade de saúde com
certificação de Hospital de Ensino fora da capital, reflexo também da conexão direta
com as Instituições de Ensino Superior - IES, congrega um significativo número de
profissionais habilitados em diversas especialidades, centrando uma oferta de
serviços com maior complexidade e, portanto, de maior raridade em distribuição no
território,

são

ao

todo

241

médicos

entre

especialistas

e

generalistas

(CNES/DATASUS, 2014).

32

A incorporação tecnológica presente possibilita à assistência nas seguintes especialidades:
Anestesiologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia
Vascular, Clínica Médica, Clínica da Dor, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Neurocirurgia,
Obstetrícia, Oftalmologia, Oncologia e Radioterapia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia,
Pediatria, Pneumologia, Quimioterapia, Reumatologia, Terapia Renal Substitutiva, Terapia Intensiva,
Urologia.
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O número de consultas realizadas pelo SUS também é significativo em cada
especialidade (Quadro 14), embora os dados divulgados no Web Site da instituição
sejam apenas referentes ao ano de 2011, ainda são demonstrativos a abrangência
desta, não somente a partir das consultas por especialidade, mas também
apresentando o total de 102.793 consultas contando com o atendimento geral, além
de

“22.330

internações,

19.342

cirurgias,

3.924

partos, 389.375

exames

diagnósticos, 32.327 atendimentos na emergência adulta, 16.778 atendimentos na
emergência pediátrica e 43.881 atendimentos em traumato-ortopedia.”33

Quadro 14: Número de consultas por especialidade pelo SUS em 2011Santa Casa de Misericórdia de Sobral
ESPECIALIDADE
Clínica Cirúrgica
Clínica Geral
Clínica Obstétrica
Dermatologia
Endocrinologia
Fonoaudilogia
Gastroenterologia
Ginecologia
Hematologia
Mastologia
Nefrologia
Neurologia
Odontologia
Oftalmologia
Oncologia Clínica
Ortopedia/traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia/tisiologia
Proctologia
Reumatologia
Urologia, Nefrologista
TOTAL
Fonte: http://stacasa.com.br/site/

SUS
9.532
4.128
16.102
815
1.841
14.853
146
1.831
3.732
1.193
1.429
4.563
3.953
6.103
2.833
5.614
8.738
6.058
256
352
1.406
1.736
97.214

Outra Instituição pertencente à Santa Casa de Misericórdia de Sobral é o
Hospital do Coração de Sobral, inaugurado em dezembro de 1996, com atendimento
24 horas por dia, realiza procedimentos de alta complexidade para diagnóstico e
tratamento de todas as doenças cardiovasculares. Constituindo uma unidade
33

Web site da Santa Casa de Misericórdia. Disponível em: http://stacasa.com.br/site/. Acesso em: 13
de abril de 2013
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conveniada ao SUS, cerca de 85% de atendimentos se dão através deste, com
“marcações de consultas e procedimentos com demandas reguladas via Central de
Marcação, bem como atendimentos de urgência e emergência referenciados e
contra-referenciados dos municípios circunvizinhos”34. Embora haja uma prevalência
no atendimento pelo SUS, também há atendimentos pelo Sistema Suplementar de
Saúde e pelo Sistema de Desembolso Direto.
A Web site da instituição também destaca o êxito nos procedimentos
terapêuticos e de “Implante de Stent Intracoronariano para o Infarto Agudo do
Miocárdio”, um dos programas de tratamentos de Infarto mais importantes do
Brasil35 e que também faz parte dos procedimentos que entram na fila de espera do
SUS. A atuação científica do Hospital do Coração, participando esse “de vários
estudos multicêntricos nacionais e internacionais na área de Cardiologia e através
dos quais mantém vínculos científicos com importantes instituições do Brasil, da
Europa e dos Estados Unidos”, insere Sobral em uma rede de estudos e pesquisa
que ultrapassa as fronteiras nacionais.
O mais novo equipamento de grande expressividade na prestação de serviços
de Saúde em Sobral é o Hospital Regional Norte - HRN, inaugurado em 2013 pelo
Governo do Estado do Ceará, é um dos maiores do interior do Nordeste com uma
área de 54.000 m2. Com orçamento de R$ 222 milhões de reais, sendo R$ 169
milhões em obras e R$ 53 milhões em equipamentos, o hospital possui 382 leitos.
Atendendo exclusivamente pelo SUS, o HRN possui atualmente 114 médicos que
fazem parte do seu corpo clínico. (CNES/DATASUS, 2014).

34

Web site da Santa Casa de Misericórdia. Disponível em:
http://stacasa.com.br/site/?Attachment_id=394 . Acesso em: 13 de abril de 2013
35
Os atendimentos especializados realizados pelo o Hospital do Coração são “Consultas
Cardiológicas, Eletrocardiograma, Teste Ergométrico, Transtorácico, Ecocardiograma com
Dobutamina, EcocardiogramaTransesofágico, Ecodoppler de Artérias Carótidas e Vertebrais,
Ecocardiograma Fetal, Holter de 24 horas e Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA)
em 24 horas. Além do diagnóstico das doenças cardiovasculares, intenso programa de prevenção
primária e secundária é desenvolvido neste Serviço, com verdadeiro seguimento dos pacientes em
áreas como a Doença Arterial Coronariana, Insuficiência Cardíaca Congestiva, Doença Valvular,
Cardiopatias Congênitas e Arritmias Oferece atendimento de Alta Complexidade em Urgência e
Emergência com Internações Clínicas e Cirúrgicas em Leitos de Observação no Pronto Atendimento,
Unidade de Internação (Enfermaria) e Unidade de Terapia Intensiva (Unidade Coronariana). (Web site
da Santa Casa de Misericórdia. Disponível em: http://stacasa.com.br/site/?Attachment_id=394 .
Acesso em: 13 de abril de 2013)
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Em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste, a Secretária de Saúde de Sobral,
Mônica Souza Lima, destacou que juntamente com a chegada do Hospital, há
também a chegada de “novas especialidades médicas como cirurgia vascular, de
cabeça e pescoço, torácica, entre outras” (DIÁRIO DO NORDESTE, 2012, p. 03). A
matéria destaca também a criação de unidades de saúde voltadas à assistência da
Mulher, Infantil e assistência à Psiquiatria.
Efetivamente, os serviços prestados no HRN de acordo com o CNES
(DATASUS, 2014) são: Cirurgia Vascular; Serviço de Atenção ao Pré-natal, Parto e
Nascimento; Serviço de Atenção Domiciliar; Serviço de Cuidados Intermediários;
Serviço de Diagnostico por Imagem; Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico;
Serviço de Diagnostico por Métodos Gráficos Dinâmicos; Serviço de Endocrinologia;
Serviço de Endoscopia; Serviço de Farmácia; Serviço de Fisioterapia; Serviço de
Hemoterapia; Serviço de Nefrologia Urologia; Serviço de Órteses, Próteses e Mat.
Especiais em Reabilitação; Serviço de Suporte Nutricional; Serviço de Urgência e
Emergência; Serviço de Vídeo laparoscopia.
Neste sentido, o HRN já entra com funções bem definidas nessa
macrorregião de saúde, suplantando outros centros que inclusive já contam em suas
estruturas com Hospitais Regionais. O HRN chega a Sobral com equipamentos de
alta tecnologia, se constituindo um “nó” na rede de atendimentos aos procedimentos
de urgência que fazem parte da fila de espera do SUS no Estado. O investimento
tecnológico fortalece o fixo, o sistema de saúde e impulsiona novos fluxos.
Estes fluxos formados a partir das redes de atenção à saúde, principalmente
a de atenção terciária, traz consigo uma desigualdade já presente no uso seletivo do
território pela lógica de mercado, que reverbera, sobretudo, no acesso e no uso real
dos serviços de saúde. Elisa Almeida (2008, p. 515) coloca que “a questão da
acessibilidade aos serviços de saúde, isso é a possibilidade de usufruir plenamente
desses serviços, é restringida pela imobilidade relativa de uma grande parcela da
população brasileira”.
Levy (2001) considera a mobilidade como um “sistema de movimentos
potenciais”, a qual chama de “virtualidades”, e classifica-as como: mobilidade como
possibilidade – “A mobilidade torna-se possível porque existe uma oferta de
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mobilidade, a acessibilidade”; como competência – “A mobilidade é efetiva porque os
seus operadores possuem uma competência de mobilidade”; e a mobilidade como
capital social – “A mobilidade tem sentido porque, no quadro do domínio do espaço,
ela entra na composição do capital social dos indivíduos” (LEVY, p. 03, 2001).
Quando falamos da rede pública de atendimento à saúde, normatizada
através do SUS, estamos considerando um público de pacientes/usuários que
muitas vezes não possuem condições financeiras de se mover no espaço, o que
implica também, dentro da estruturação do sistema, a não efetivação de princípios
como a universalização, a integralidade, dentre outros que preconizam o
atendimento em todos os níveis de atenção para todos os segmentos da população.
Há uma grande parcela da população que não possuem essa competência de
mobilidade.
Assim, o uso do território pelos serviços de saúde, é delimitado pelo Estado,
com a normatização e organização do território e da rede de saúde; pelos
pacientes/usuários/consumidores do serviço, ao delinear uma rede que ultrapassa a
formada institucionalmente com o SUS, através do fluxo de atendimento livre pela
iniciativa privada; e os profissionais da rede, que acabam atuando, também, como
atores econômicos ao investir na oferta dos serviços de saúde em pontos
estratégicos do território.
Os profissionais da Saúde, como coloca Ferraz (2009), se constituem um “nó
móvel na e da rede” de atenção à saúde, atuando como elemento fundamental no
funcionamento do sistema, enquanto mão de obra especializada; e na produção da
rede, ao investirem no setor. Destarte, é da atuação destes profissionais no Sistema
de Saúde de Sobral que falaremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 04 – AS NUANCES DA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
EM SOBRAL

4.1 Os profissionais da saúde que atuam em Sobral

O território usado como recurso pelos serviços de saúde encontra nas
cidades médias, o dado material e social necessários à implantação e, em até certo
ponto a manutenção, dos sistemas de saúde. Podemos destacar, dentre esses
dados, a presença de mão de obra especializada e Instituições de Ensino Superior IES e Técnico, como alguns dos elementos que compõem o leque de economias
externas essenciais à terriorialização dos serviços de saúde em um centro urbano.
Os componentes do território usado na escolha de uma macrorregião, no
processo de descentralização e hierarquização das ações e serviços de saúde que
compõem o SUS, são definidos já na elaboração das normas que regulam o
sistema. Além de responder aos critérios de capacidade mínima para abrigar um
serviço de alta tecnologia com abrangência significativa, também é considerado, a
capacidade do município em abrigar mão de obra altamente especializada para
atuar na prestação de serviços em todos os níveis de complexidade, sendo esta
uma das exigências da NOAS 01/2001 (BRASIL, 2006, p. 116).
O SMS de Sobral conta hoje, segundo os dados do CNES (DATASUS, 2014),
com 2.724 profissionais cadastrados, sendo 55,98% destes, profissionais com nível
superior. Dos profissionais de nível superior, os médicos correspondem a 49% do
total das especialidades médicas listadas, seguido dos Enfermeiros com 21,1%,
Demais especialidades com 19,4%, e Cirurgiões dentistas com 10,5% (Quadro 15).

Quadro 15: Profissionais de nível superior nos serviços de Saúde –
Sobral, 2014
PROFISSIONAIS
Médico da Estratégia de Saúde da Família
Médico cirurgião geral
Médico clínico
Outras Especialidades Médicas

TOTAL
48
100
177
424
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Enfermeiro
Administrador
Assistente Social
Biomédico
Diretor Administrativo e Financeiro
Diretor de Serviços de Saúde
Diretor Administrativo
Educador Social
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Farmacêutico
Farmacêutico Analista Clínico
Físico (nuclear e reatores)
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Gerente Administrativo
Gerente de Serviços de Saúde
Nutricionista
Perfusionista
Professor da Área de Meio Ambiente
Profissional de Educação Física na Saúde
Protético Dentário
Psicólogo do Trabalho
Psicólogo Acupunturista
PSICÓLOGO CLÍNICO
Psicólogo Jurídico
Psicopedagogo
Químico
Terapeuta Ocupacional

323
81
30
30
28
23
22
21
15
06
05
05
04
03
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Cirurgião Dentista
161
Total
1525
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde do Brasil – CNES (DATASUS, 2014). Organização: SÁ, M. C.

Das especialidades médicas listadas, a maior representatividade é dos
Médicos Clínicos, que respondem por 23,6 %, seguido do Médico Cirurgião Geral
com 13,3%, Pediatras com 7,6%, Ginecologista e Obstetra com 6,8%, e dos
médicos que atuam na Estratégia de Saúde da Família com 6,4% (Quadro 16).

Quadro 16: Médicos por Especialidade – Sobral 2014
ESPECIALIDADE
Medico Clínico
Medico Cirurgião Geral
Medico Pediatra
Medico Ginecologista e Obstetra
Medico da Estratégia de Saúde da Família
Medico Ortopedista e Traumatologista
Medico Anestesiologista
Medico em Radiologia e Diagnostico por Imagem
Medico Oftalmologista
Medico em Medicina Intensiva
Medico Cardiologista

TOTAL
177
100
57
51
48
32
29
25
23
22
21

%
23,6
13,3
7,6
6,8
6,4
4,2
3,8
3,3
03
2,9
2,8
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Medico Neurologista
17
Medico Psiquiatra
16
Medico em Endoscopia
11
Medico em Cirurgia Vascular
07
Medico Neurocirurgião
07
Medico Otorrinolaringologista
07
Medico Cancerologista Cirúrgico
06
Medico Cirurgião Plástico
06
Medico do Trabalho
06
Medico Urologista
06
Medico Cirurgião de Cabeça e Pescoço
05
Medico Dermatologista
05
Medico Nefrologista
05
Medico Oncologista Clínico
05
Medico Coloproctologista
04
Medico Endocrinologista e Metabologista
04
Medico Gastroenterologista
04
Médico Generalista
04
Medico Anatomopatologista
03
Medico Cirurgião Cardiovascular
03
Medico Cirurgião Pediátrico
03
Medico Citopatologista
03
Medico Hematologista
03
Medico Infectologista
03
Medico Mastologista
03
Medico Acupunturista
02
Medico Geriatra
02
Medico Patologista Clínico Medicina Laboratorial
02
Medico Pneumologista
02
Medico Radioterapeuta
02
Medico Veterinário
02
Medico Angiologista
01
Medico Cancerologista Pediátrico
01
Médico em Medicina Nuclear
01
Medico Hemoterapeuta
01
Medico Patologista
01
Medico Reumatologista
01
Total
749
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Brasil – CNES (DATASUS, 2014). Organização: SÁ, M. C.

2,2
2,1
1,46
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,66
0,66
0,66
0,66
0,53
0,53
0,53
0,53
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
100%
Saúde do

Se considerarmos a população Sobralense de 188.233 habitantes (IBGE
2010), com base nesse quantitativo de 749 médicos, teríamos em torno de 3,97
médicos por 1.000 habitantes. Porém, a representatividade dos serviços de saúde
regionalmente dissolve significativamente a quantidade de Médicos/1.000 hab.,
principalmente no tocante a população referenciada dos demais municípios da
macrorregião, assim como dos pacientes que buscam Sobral em uma demanda
espontânea.
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Toda a Macrorregião de Saúde de Sobral contabilizou 1.577.090 habitantes,
de acordo com o censo demográfico do IBGE em 2010. Devemos avaliar ainda que
o número de médicos que atendiam especificamente pelo SUS é significativamente
menor que o total contabilizado no quadro 16. Em 2012, o número de médicos que
atendiam pelo SUS em Sobral era de 375, o que equivalia a 1,99 médicos do SUS
por 1.000 habitantes (IPECE, 2013).
Esta

concentração

de

mão

de

obra

especializada

em

centros

economicamente mais dinâmicos acompanha a difusão seletiva dos fixos da saúde
no território. Contudo, esse movimento ao alimentar a opacidade dos espaços,
reverbera na constituição de um sistema público como o SUS, tornando-o incapaz
de suportar as demandas da população. Nesse contexto, a carência por mão de
obra qualificada é sempre crescente, tanto para atuar no sistema público como no
privado.
Dos profissionais atuantes em nível técnico, auxiliares, e demais ocupação
que demandam apenas uma formação elementar, a maior expressividade é dos
Agentes Comunitário de Saúde – ACSs com 34%, considerando a expressividade
que assume na Atenção Básica a ESF (Quadro 17).

Quadro 17: Profissionais de nível técnico, auxiliares, e demais ocupações de
formação elementar.
PROFISSIONAL
Agente comunitário de saúde
Auxiliar de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família
Auxiliar de Enfermagem
Técnico de enfermagem
Auxiliar de escritório, em geral
Auxiliar em saúde bucal da estratégia de saúde da família
Vigia
Auxiliar em saúde bucal
Motorista de carro de passeio
Trabalhador da manutenção de edifícios
Técnico em radiologia e imagenologia
Auxiliar técnico em patologia clinica
Técnico em patologia clinica
Assistente administrativo
Socorrista (exceto médicos e enfermeiros)
Atendente de Farmácia Balconista
Recepcionista de consultório medico ou dentário
Cuidador em saúde
Telefonista

TOTAL
408
132
91
79
58
52
51
41
36
32
30
28
23
22
18
17
10
09
09
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Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
08
Auxiliar nos Serviços de Alimentação
06
Técnico de alimentos
05
Técnico em saúde Bucal
04
Vigilante
04
Operador de rádiochamada
03
Agente de saúde publica
02
Artesão
02
Atendente de Enfermagem
02
Auxiliar de laboratório de Análises Clínicas
02
Digitador
02
Técnico de ortopedia
02
Técnico em reabilitação
02
Visitador sanitário
02
Auxiliar de lavanderia
01
Faxineiro
01
Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família
01
Técnico de obras civis
01
Técnico em administração
01
Técnico em manutenção de equipamentos de informática
01
Tecnólogo em segurança do trabalho
01
Total
1.199
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do
Brasil – CNES (DATASUS, 2014). Organização: SÁ, M. C.

O número de Auxiliares de Enfermagem da ESF também são expressivos,
com 11% do total geral dos profissionais atuantes em nível técnico, auxiliares, e de
formação elementar cadastrados no CNES, seguidos pelos demais Auxiliares de
Enfermagem com 7,5%, e dos Auxiliares em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da
Família com 4,3%. Os profissionais de nível técnico, mais representativos, são
também os de enfermagem com 6,5%.
Esta demanda de mão de obra, tanto qualificada quanto técnica, vem
promovendo, nos últimos anos, a emergência de diversos cursos de nível superior e
técnico. Conduzindo, em igual movimento, a necessidade de especialistas também
para formação de profissionais na área.

4.1.1 A formação profissional para os serviços de saúde em Sobral

A dinâmica que Sobral assume nos serviços de saúde, além da forte atração
de mão de obra qualificada, impulsiona também a criação de diversos cursos de
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formação de profissionais na área, expresso, por exemplo, pela emergência nos
últimos anos de cursos em nível superior e técnico, recebendo além dos discentes
oriundos de Sobral, os de toda a região Noroeste do Estado Ceará, assim como de
alguns Municípios de Estados vizinhos, até onde Sobral estende sua área de
influência.
O primeiro curso de formação em nível superior foi a Faculdade de Obstetrícia
de Sobral, criado em 1971 pelo Conselho Diretor da Fundação Vale do Acaraú,
iniciando suas atividades acadêmicas apenas em 1972 quando então se deu o
primeiro vestibular e a formação da primeira turma. A autorização para funcionar foi
obtida em 1975 como Curso de Enfermagem com habilitação em obstetrícia, sendo
reconhecido somente em 1979 pelo Conselho Federal de Educação 36.
O Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA que
funciona hoje no Centro de Ciências da Saúde – CCS, Campus do Derby, busca
incorporar também as mudanças requeridas na formação do profissional de saúde,
de modo que esta esteja alinhada com a política de atuação do SUS, incorporando,
por exemplo, o Projeto Pró-Saúde que orienta a formação destes profissionais para
atuação no SUS.
A vinda de um Campus da Universidade Federal do Ceará – UFC a Sobral
também reflete na criação de novos cursos, sendo o curso de Medicina criado em
2001, o de Odontologia e Psicologia em 2006.
O Curso de Medicina iniciou suas atividades nas dependências do Campus
do Derby, pertencente a UVA, com oito professores, um servidor técnicoadministrativo e 40 alunos aprovados no concurso Vestibular de 2000.2,
transferindo-se para suas dependências somente em 2002. No final do ano de 2012,
o curso já contava com 56 professores e 315 alunos matriculados, com 278
egressos, o curso já formou sete turmas (GUIA DO ESTUDANTE, 2013).
A estrutura do Sistema de Saúde em Sobral também dá suporte para o
desenvolvimento de atividades práticas ao longo do curso nos estabelecimentos
voltados à atenção primária, secundária e terciária, níveis em que também são
distribuídas às atividades práticas. Destaca-se, também, a instalação do Internato
36

Informações cedidas pela Coordenação do Curso.
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Médico na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, com cinco áreas: Clínica Médica,
Saúde Comunitária, Cirurgia, Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia.
A oferta de cursos no setor privado de Educação também vem ganhando
força seja em nível superior, pós-graduação, ou na formação técnica. As Faculdades
do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, implantou nos últimos sete anos os
seguintes cursos na área da Saúde: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e
Medicina, esse último com as atividades iniciadas em fevereiro de 2014.
As Faculdades INTA também se lançam na oferta de cursos de PósGraduação Lato Sensu, ofertam ao todo 23 cursos, enquanto a UVA apenas 04
(Quadro 18). A UFC também se destaca na oferta de 8 programas de Residência
Médica e uma Especialização em Medicina de Emergência.

Quadro 18 – Cursos de especialização ofertados (UVA e INTA)
INSTITUIÇÃO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Curso de Especialização em Enfermagem Clínica e Cirúrgica
Curso de Especialização em Enfermagem em Urgência e Emergência
UVA
Curso de Especialização em Enfermagem: Unidade de Terapia Intensiva
Curso de Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde
Curso de Especialização em Saúde da Família
Auditoria de sistemas e serviço de saúde
Bioquímica
Enfermagem do Trabalho
Enfermagem Obstetrícia
Farmácia Hospitalar e Clínica
Farmacologia Clínica
Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento
Fisioterapia Dermato - Funcional
Gestão, prevenção e controle de infecção hospitalar
Nutrição Clínica
Nutrição e controle de qualidade de alimentos
INTA
Nutrição estética
Nutrição Funcional, Fitoterápica e Clínica
PersonalTrainner
Saúde da Família
Saúde do Trabalhador
Saúde Mental
Saúde Pública
Seguridade e Serviço Social
Terapia Familiar
Terapia Intensiva
Treinamento Desportivo
Urgência e Emergência
Fontes: http://www.inta.edu.br/2013/saude e http://www.uvanet.br/
Organização: Sá, M. C.
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A Pós-graduação Lato Sensu da UFC, apesar de oferecer apenas um curso
de Especialização em Medicina de Emergência, se sobressai com os programas de
Residência. A parceria do Curso de Medicina com o Hospital de Ensino Santa Casa
de Misericórdia de Sobral e a Prefeitura Municipal, dá base há 08 programas que
totalizam uma oferta de 24 vagas em Residência Médica, distribuídas em Clínica
Médica - R1 e R2, Clínica Médica - R3 com área de atuação em Medicina de
Urgência,

Cirurgia

Geral,

Gineco-Obstetrícia,

Pediatria,

Neonatologia

e

Anestesiologia. Já a parceria do Curso de Medicina, com o SMS de Sobral e a Santa
Casa, resulta na oferta de 12 vagas em Residência em Medicina de Família e
Comunidade, na Rede de Assistência Básica à Saúde da Secretaria da Saúde e
Ação Social de Sobral; e 03 vagas em Residência em Psiquiatria da Rede de
Atenção Integral à Saúde Mental (MANUAL DO ESTUDANTE, 2013).
As duas Universidades supracitadas, UVA e UFC, além dos cursos de pósgraduação Lato Sensu já ofertados, também oferecem Pós-graduação Stricto Sensu,
sendo o Mestrado Profissional em Saúde da Família pela UVA, e o Mestrado
Acadêmico em Ciências da Saúde e Mestrado Acadêmico em Saúde da Família pela
UFC.
O Mestrado Profissional em Saúde da Família – MPSF ofertado desde 2011
pela UVA, como instituição nucleadora37, faz parte da Rede Nordeste de Formação
em Saúde da Família – RENASF, foi criado para atender os profissionais que já
fazem parte da ESF.
Enquanto Mestrado Profissional, as atividades são estruturadas de modo que
não altere a rotina de trabalho do mestrando, sendo projetado justamente para se
pensar a Atenção Básica, assume uma proposta de formação que vai ao encontro
ao modelo que se coloca a partir do SUS, com um padrão curricular centrado no
desenvolvimento de competências e habilidades para atuação neste. Inserido na
Área de Concentração “Saúde da Família”, divide-se nas Linhas: Promoção da
saúde, Atenção e gestão do cuidado em Saúde, e Educação na Saúde.

37

De acordo com a Home page do Mestrado no Web site da UVA, o Mestrado “é oferecido de forma
descentralizada, composto por Instituições Nucleadoras, Instituições Colaboradoras e Instituições
Consorciadas. As Instituições Nucleadoras são aquelas responsáveis pela oferta das atividades de
ensino-aprendizagem, pela gestão acadêmica e pela certificação”. Disponível em:
http://www.uvanet.br/.
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Ambos os programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFC são
Acadêmicos e Interdisciplinares. O Mestrado Acadêmico em Saúde da Família da
UFC, distingue-se do Mestrado profissional da UVA, centra sua proposta de
formação no desenvolvimento da produção acadêmica sobre a ESF. Também
inserido na Área de Concentração “Saúde da Família”, é composto por duas linhas
de pesquisa: Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, e Estratégias de Educação
Permanente e Desenvolvimento Profissional em Sistemas de Saúde.
O Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde da UFC insere-se na área de
concentração das “Ciências da Saúde”, dividindo-se em quatro linhas de pesquisas:
Doenças

Crônicas

e

Câncer,

Biologia

molecular

e

de

micro-organismos,

Neurociências, Inflamação e Dor. O Mestrado está voltado aos diversos profissionais
na área da saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, veterinários etc.,
com a perspectiva de ampliar a capacidade de investigação científica dos egressos
dos cursos de formação superior da região, e principalmente de proporcionar uma
“cooperação entre os pesquisadores da área clínica e os pesquisadores da área
básica” (GUIA DO ESTUDANTE, 2013).
A oferta de cursos técnicos em Sobral também vem sendo ampliada. Os
principais Institutos voltados à prestação desse serviço na área da saúde são, o
Instituto IEducare com a oferta de Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia,
Técnico em Segurança e Técnico em Radiologia; e o Centro de Educação TécnicoProfissional, do Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do Acaraú – IVA, com os
cursos de Habilitação Profissional em Técnico de Segurança do Trabalho,
Habilitação Profissional em Técnico de Enfermagem e Complementação para o
Auxiliar de Enfermagem. Alguns Institutos, no entanto, destinam-se à oferta somente
do curso técnico em Enfermagem, uma vez que este é o mais procurado.
Outro grande polo de formação profissional da Saúde em Sobral é a Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia – EFSFVS. Como
mencionamos no capítulo anterior, a Escola tem grande parte de suas atividades
voltadas à formação, especialização e capacitação dos profissionais que atuam no
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SUS, sendo essa proposta de formação pioneira no período em que a EFSFVS foi
implantada em 199938.
A EFSFVS faz parte da Rede de Ensino e Gestão Estratégica do SUS,
integrando também o Conselho Gestor da RENASF.

As ações formativas

supracitadas envolvem a Residência já mencionada no capítulo anterior, a
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, e a Residência em Saúde Mental,
dentre outros cursos de capacitação dos trabalhadores da Rede de Atenção à
Saúde, e ações que subsidiam o desenvolvimento dos Programas de Graduação e
Pós Graduação das Instituições de Ensino presentes em Sobral. Segundo o
representante da EFSFVS39, essas ações se dividem atualmente em cinco Grupos:

38



Grupo de Trabalho em Educação Permanente: responsável pelo processo
de educação permanente de todos os trabalhadores do SUS que atuam na
rede municipal de saúde de Sobral, a exemplo dos vigilantes, auxiliares de
serviços gerais, telefonistas, enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos,
etc.



Grupo de Trabalho Técnico Profissionalizante: esse GT atende a
capacitação técnica para os profissionais de Sobral, mais também é destinado
aos profissionais de toda a Região.



Grupo de Trabalho Ensino, Serviço e Comunidade: Nesse GT, a EFSFVS
atua junto as Instituições de Ensino conveniadas ao Sistema Municipal de
Saúde, sendo estas a UVA, UFC, Faculdade Luciano Feijão, INTA, UNOPAR
e Anhanguera, na realização dos estágios. A EFSFVS controla a alocação dos
estagiários em cada unidade de saúde, de modo que não haja superlotação,
considerando a disponibilidade de preceptor, dentre outros fatores.



Grupo de Trabalho de Educação Popular em Saúde: esse GT é formado
por trabalhadores que atuam na perspectiva da formação e educação popular
para os trabalhadores do SUS, através da arte e educação. Com abrangência
municipal, o GT está voltado aos discentes que querem ter formação em arteeducadores: como fazer educação lúdica através da arte terapia, através da
educação popular, de dinâmicas e metodologias da arte circense, etc.



NEPS – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde: o NEPS é responsável
pela Comissão Científica da Secretaria de Saúde. Sobral recebe uma grande
demanda de pesquisas que desejam estudar e conhecer o Sistema de Saúde,
ou desenvolver pesquisas dentro deste, desde os cursos de Graduação à

Embora a EFSFVS seja fundada em 1999, enquanto filosofia e no desenvolvimento de algumas
ações formativas, apenas em 2001 é inaugurada a estrutura física que a abriga.
39
Informações sistematizadas com base em entrevista concedida em outubro de 2013.
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Pós-Graduação. Portanto, há um forte controle das pesquisas realizadas:
para quê sejam utilizadas, quantas são realizadas, os possíveis benefícios
dessas pesquisas para o município de Sobral, se haverá algum custo,
impacto etc. No NEPS também se concentra Comissão Editorial da Revista
SANARE, Revista de Políticas Públicas de Saúde de Sobral, com Qualis C, a
revista possui publicação semestral.

Segundo o CNES (DATASUS, 2014), o SMS de Sobral possui, além da
certificação da Santa Casa de Misericórdia de Sobral como Hospital de Ensino; uma
Unidade Universitária, o Instituto Cearense de Assistência Social, Saúde e Educação
- ICASE; e oito unidades auxiliares de ensino: a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Sobral, o Centro de Especialidades Médicas Dr. Aristides
Andrade, o Centro de Testes e Aconselhamento Sorológico, o Centro de Zoonoses
de Sobral, a Fabrica Grendene, o Hospital Regional Norte, o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - SAMU e o Serviço Social da Indústria - SESI.
No Município de Sobral, paralelo a emergência dos cursos de formação de
profissionais para atuar no setor, ver-se também aumento do fluxo de profissionais
direcionados à cidade. As possibilidades de atuação compreendem, a rede pública
de oferta de serviços de saúde; a rede privada, ressaltando os fortes investimentos
por parte desta na oferta de serviços de média e alta complexidade; se estendendo
também, aos serviços de educação, na figura do profissional docente atuante nos
cursos de formação.

4.2 A força de trabalho: a vida de relações tecida na perspectiva do
profissional do Sistema de Saúde de Sobral.

A compreensão das dinâmicas inerentes aos serviços de saúde, que
reafirmam

o

desempenho

de

Sobral

enquanto

cidade

média

com

forte

expressividade no processo de urbanização cearense, se fazem entender e
explicitar ainda mais, quando consideramos a concentração de profissionais
especializados que a cidade congrega.
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As atividades direcionadas à prestação de serviços especializados que
possuem amplitude regional como os serviços de saúde, considerando também a
educação superior pública e privada, por exemplo, demandam cada vez mais mão
de obra especializada, ratificando o que coloca Santos (2009, p. 136) acerca das
cidades médias constituírem-se, “crescentemente, lócus do trabalho intelectual,
como o lugar onde se obtém informações necessárias à atividade econômica” sendo
estas também “cidades que reclamam cada vez mais trabalho qualificado”. Esse
movimento de dispersão das atividades econômicas desencadeia um movimento
semelhante de mobilidade dos trabalhadores.
No decorrer da pesquisa, foram entrevistados representantes da Gestão do
Sistema Municipal de Saúde; representantes de instituições ligadas ao Sistema;
profissionais que atuam no sistema de saúde, representativos de diversas
especializações: médicos psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente
social, fisioterapeutas, enfermeiros, etc.; assim como profissionais que atuam em
IES enquanto docentes nos cursos de formação profissional na área da saúde. Entre
os entrevistados estão profissionais naturais de: Fortaleza, Maranhão, São Paulo,
Minas Gerais, dentre outros.
Embora Sobral possua formação profissional em Enfermagem desde a
década de 1970, a primeira turma de egressos do curso de Medicina da UFC
Campus de Sobral é de 2006. Como já abordamos, é igualmente em 2006 que
Sobral passa a contar com os cursos de Psicologia e Odontologia, também pela
UFC. Quanto aos cursos de Nutrição, Farmácia, Fisioterapia ofertados pelas
Faculdades INTA, têm início já em 2008. Nesse contexto, a mobilidade profissional
em direção a Sobral, que historicamente era expressiva, assiste um crescente
impulso nas ultimas duas décadas.
Quanto a procura por formação na área médica, Sobral sempre apresentou
uma elite que buscava esta formação na capital ou em outros estados, e voltavam
ao município investindo em consultórios, clínicas, laboratórios, etc.. Essa prática
ajuda no reforço da cidade enquanto centro de atendimento médico/hospitalar,
paulatinamente atraia também profissionais oriundos das cidades circunvizinhas,
que buscavam Sobral como campo de atuação profissional. Nas últimas décadas a
atração de profissionais se amplia e também se estende a outros estados.
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De acordo com os dados do Conselho Regional de Medicina do Ceará –
CREMEC, em 2013, dos médicos inscritos em Sobral, 22,6% eram oriundos de
outros estados, sendo a inscrição no CREMEC feita por transferências de Conselhos
Regionais de Medicina de outros estados brasileiros (Figura 26). Contudo,
consideramos que o maior fluxo de profissionais em direção a Sobral ainda vem de
Fortaleza, de acordo com o CREMEC, 54,4% dos médicos que atuam no Sistema de
Saúde de Sobral são formados na UFC, infelizmente pela análise desses dados não
é possível distinguir precisamente a cidade de origem do profissional. Considerando
a composição do Sistema de Saúde cada vez mais por equipes multiprofissionais,
principalmente na Atenção Primária e Secundária, observa-se a força da metrópole
na concentração e fornecimento de parte dessa mão de obra qualificada nas
diversas especializações que se destina a Sobral, tanto para atuação em meio
hospitalar/ambulatorial quanto na formação acadêmica.

Figura 26: Médicos inscritos no CREMEC em Sobral por transferência de outros Estados –
2013.
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Um grupo de fatores determinantes na escolha de Sobral como campo de
atuação profissional, diz respeito à visibilidade que algumas ações e políticas de
saúde adotadas ganha nacionalmente, destacando-se a partir da municipalização, a
implementação da ESF na Atenção Primária, a política de saúde mental, dentre
outras como destaca alguns profissionais entrevistados:

Eu já trabalhava no CAPS anteriormente e o que me chamou mais
atenção na cidade de Sobral, é porque Sobral é referência na saúde
mental, por conta da reforma psiquiátrica. Após o fechamento do
manicômio que existia aqui na cidade, foi uma das primeiras cidades
a trabalhar essa questão da reforma psiquiátrica. Então isso me
chamou atenção pra vir morar em Sobral e trabalhar, e por ter essa
história que Sobral tem. (Entrevistado 05, 2013)
Eu estava fazendo concursos e passei em dois concursos, passei na
prefeitura de Jaguaribe e passei no concurso de Sobral. Eu escolhi
Sobral por ser mais perto e por ser um polo de educação, com mais
possibilidades de estudar, e de crescimento profissional, então eu
escolhi a cidade de Sobral. (Entrevistado 07, 2013)
Sempre trabalhei na área da educação física adaptada, voltada pra
pessoas com necessidades especiais como hipertensos, diabéticos,
pessoas da terceira idade que necessitam de cuidados maiores,
cardíacos, pessoas com deficiências, e eu queria outra formação.
Teve um dia que eu cheguei lá [UFMG] e vi um cartaz sobre o curso
de Residência em Saúde da Família em Sobral. [...] Pra mim era
novidade a saúde da família, depois eu dei uma olhada, nenhuma
faculdade tinha uma disciplina que abordasse esse tema, saúde da
família. Foi uma experiência fantástica, ainda bem que eu vim, não
me arrependi em nada, e é o que eu estava buscando. (Entrevistado
04, 2013)
Na época foi uma seleção que houve e eu vim com o Dr. Odorico,
que era o Secretário de Saúde na época e estava implantando o
SUS aqui, no processo de municipalização. Então ele me selecionou.
Seleção por currículo, por entrevista, ele me trouxe. (Entrevistado 09,
2013)
Resolvi voltar para o Brasil para continuar meu trabalho na saúde
pública brasileira, que eu já fazia isso antes de fazer Doutorado. E
Sobral foi uma das ofertas que eu tive assim como das outras
cidades. Basicamente o que me fez optar por Sobral foi juntar as
duas coisas, a minha atuação na saúde pública e a possibilidade de
entrar na Universidade através do concurso. (Entrevistado 06, 2013)

A possibilidade de associar a atuação profissional no serviço de saúde à
formação

continuada

constitui-se

uma

motivação

recorrente

na

fala

dos

128

entrevistados, com maior expressividade na formação para atuar na Atenção
Primária, o programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da
EFSFVS, destacou-se no início, como principal atrativo nessa perspectiva. A
conexão entre os serviços de saúde e as IES também se constituem uma vertente
fortemente atrativa, como coloca o Entrevistado 06, que destaca a possibilidade de
atuar no Ensino Superior e no complexo médico/hospitalar.
A mobilidade destes profissionais adquire uma importância fundamental na
compreensão da dinâmica que Sobral assume na rede urbana a partir dos serviços
de saúde, exemplificando uma rede de interações em escala regional e extraregional. Com 36 professores, o curso de Enfermagem da UVA, por exemplo, possui
41,7 % do seu corpo docente oriundo da capital e 8,3% de outras cidades do interior
do Estado, quatro décadas formando profissionais em Sobral garante 50% do corpo
docente sobralense40; dos professores que atuavam no curso de Farmácia das
Faculdades INTA em 2013, 57,1% também eram procedentes de Fortaleza,
enquanto Sobral respondia por 42,9% dos docentes41.
O curso de Medicina da UFC é demonstrativo de uma mobilidade semelhante
a dos profissionais inscritos no CREMEC que atuam no serviço de saúde em Sobral.
Empiricamente, observou-se a prevalência de fluxos dos profissionais em geral
vindos da capital do estado, contudo, há um fluxo que nos permite uma análise das
interações em uma escala mais ampla de abrangência. De acordo com a
Coordenação do Curso de Medicina da UFC, Campus Sobral, em 2013, dos
profissionais que faziam parte do corpo docente, 30,2% são de Sobral, 14% de
outras cidades do interior do estado, 20,9% são oriundos da capital, e 34,8% são de
outros estados brasileiros.
Estas dinâmicas socioespaciais compreendem mais que um novo esquema
de interações que compõem a rede urbana em que Sobral se insere, elas se ligam
diretamente a composição do território usado, associando-se ao grau de

40

Dados fornecidos pela Coordenação do Curso de Enfermagem da UVA em maio de 2013.
Dados fornecidos pela Coordenação do Curso de Farmácia da Faculdade INTA em junho de 2013.
As coordenações dos cursos de Fisioterapia e Nutrição não disponibilizaram informações acerca da
origem dos profissionais que atuam nos respectivos cursos, assim como a Coordenação de Gestão
de Talentos da Instituição, responsável pela contratação do corpo docente. No período em que o
trabalho de campo foi realizado, o quadro docente do Curso de Medicina ainda não havia sido
formado.
41
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concentração de recursos que Sobral congrega, falamos em recursos na perspectiva
que Santos (1999, p. 106) aborda de “toda possibilidade, material ou não, de ação
oferecida aos homens (indivíduos, empresas, instituições)”. A sincronia de ações
político-normativas e a composição técnica do território compõem uma economia de
aglomeração cada vez mais abrangente. A concentração de um complexo médicohospitalar associado às atividades de ensino, e demais serviços complementares,
produz um efeito em massa atrativo na perspectiva do usuário/paciente/consumidor,
dos investidores, e de mão especializada.
A força que Sobral assume com a elite política do município, também é crucial
na construção de um ideário sobre o município, sobretudo pela propaganda que se
constrói, quando essa elite avança na política estadual e nacional. Cria-se um
imagético de Sobral, como abordamos no segundo capítulo, o discurso de
modernidade adotado a partir da gestão de Cid Gomes em 1997, atualmente
Governador do Estado, que chega na administração Municipal com o seguinte
slogan: “Sobral no rumo certo”, começando por colocar a cidade no rumo da mídia.
As políticas iniciadas, dentre as quais explicitamos a implantação do SUS, ganha
corpo ao longo dos anos com uma forte campanha atraindo investimentos e
profissionais especializados, que ainda hoje reverbera.
Atualmente há uma política voltada à melhora e preservação dos “bons
índices”, que resulta em mais investimentos em fixos, que representam, além da
“modernidade” que se deseja demonstrar, a herança histórica do município como um
centro de destaque na rede urbana cearense desde os tempos de província, como
vimos no primeiro capítulo.
O papel de sede da macrorregião de saúde também agrega valor ao
marketing do município. Os representantes das instituições que fazem parte da
gestão do sistema municipal destacam sempre, a importância que Sobral assume
desempenhando esta função em dados momentos, e em outros, a responsabilidade
de sediar a macrorregião também é positiva na captação de recursos para manter o
sistema:

Acho o Sistema de Saúde assim um mundo, uma imensidão. A gente
ver como isso aqui cresceu, como melhorou às condições de saúde
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do povo. Sobral tem um dos maiores sistemas de saúde pública que
a gente pode dizer que é referência, principalmente na atenção
primária, onde o foco é maior hoje, a prevenção das doenças. Sobral
tem um privilégio de ter uma saúde bem desenvolvida, porque do
que a gente ver, quando a gente viaja, dos outros municípios, nós
vemos um avanço de não sei quantos anos à frente... Municípios
grandes de Estados grandes. [...] A gente ver que o Ceará, e
especificamente Sobral que é Macrorregião de Saúde, tem esse
avanço enorme em termos de qualidade de saúde, de oferecimento
de serviços, nós estamos numa linha top. Vaidade nossa mais é
verdade, nós estamos numa linha top. Com todas as dificuldades que
a gente tem, ainda temos que avançar, mas estamos em uma linha
bem top. (Entrevistado 08, 2013)
Sobral é um município que assume uma grande responsabilidade,
porque ele recebe pacientes oriundos de todos os municípios, e o
recurso dessa compra de serviços, que acontece via tabela SUS, é
um recurso que ele não é adequado para o valor/custeio real do
procedimento. Como tudo que eu recebo eu gasto custeando para
manter, eu fico com muito pouco para investimento. Para
investimento, eu tenho que pegar dinheiro fora. Eu tenho que ir ao
Ministério da Saúde, olhar quais são os programas disponíveis no
Fundo Nacional de Saúde; mandar projetos para conseguir recursos
de investimento no estado; mas o próprio município, ele fica sem
recursos de investimentos. (Entrevistado 01, 2013)

Os problemas que o SMS de Sobral enfrenta por centralizar os atendimentos
da micro e da macrorregião de saúde são encarados, pelos profissionais que atuam
no sistema, de uma complexidade maior que a questão financeira de manutenção e
investimento, não descartando, contudo, a urgente necessidade de ampliação deste.
Outras questões são destacadas como problemas relevantes na estruturação do
SMS de Sobral:
Nós estamos tendo problemas hoje, a rede não está mais com
aquele entusiasmo todo que estava há cinco anos, nós estamos
passando por um processo de, talvez, de reconhecimento de
problemas. Aqui na saúde de Sobral, tem uma série de PSFs, e em
nível de saúde mental, de atenção secundária, e imagino que de
terciária, que nós vemos muitas dificuldades que talvez estejam mais
evidentes que há cinco anos. Então, aparentemente está havendo
um desgaste e um descuido da prefeitura em relação a esses
serviços que são fundamentais. Há hoje, talvez seja mais
interessante pra você, há hoje uma dificuldade muito maior de atrair
pessoas, de atrair médicos para virem aqui. Logo depois que eu
cheguei teve um edital de chamada, alguns ficaram pouco tempo,
mas o que nós vemos hoje é que os médicos estão saindo, estão
saindo do serviço público de Sobral, não necessariamente e porque
estão voltando pro Rio de Janeiro, São Paulo, não. (Entrevistado 06,
2013)
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Sobral é um município amplo, eu acho que não dá conta hoje, ainda
em termos da população mesmo, da demanda que existe, nunca
deu. A rede cresceu muito, se ampliou muito em número de
profissionais, isso foi uma coisa boa. Mais eu vejo que ainda precisa
ter ampliação de equipamentos. A questão privada, não sei se devido
a própria universidade, a UFC tem colocado muitos profissionais no
mercado, as clínicas estão abarrotadas de Psicólogos, Clínicos, no
setor privado, Psiquiatras também. Eu vejo que o sistema melhorou
por um lado, mas eu acho que precisa melhorar em termos da
humanização da atenção mesmo, da qualidade para os
trabalhadores também, porque uma coisa é reflexo da outra. Você
humaniza o serviço mais você também tem que dá condições
melhores para os trabalhadores, inclusive salariais. (Entrevistado 09,
2013)

O crescente sucateamento do SUS pela ampla demanda na atenção
secundária e principalmente terciária, associados aos baixos investimentos,
sobretudo para a atenção primária, são os fatores mais destacados pelos
profissionais que atuam no SUS, como determinante no abandono da saúde pública.
As péssimas condições de trabalho e os baixos salários são os fatores diretos dessa
desmotivação, como aborda o Entrevistado 09: “Eu percebo hoje os profissionais
totalmente desmotivados, eu mesmo me sinto extremamente desmotivada dentro da
saúde, só vejo muita cobrança (para manter os índices), mas não vejo uma
valorização do profissional, não existe isso”.
As economias de aglomeração que as cidades médias congregam e o
conjunto de economias urbanas que as colocam como destino da mão de obra
especializada, é o que também sustenta a permanência desses profissionais uma
vez que estão em Sobral. Embora as cidades menores muitas vezes ofereçam
melhores condições salariais e vínculo empregatício, o conjunto de economias
urbanas que a cidade oferece pesa muito na decisão de permanecer em um centro
urbano mais dinâmico, assim como a própria estrutura do sistema, como aborda o
Entrevistado 06,

Saber que Sobral tem uma rede de atenção melhor, uma rede de
atenção mental, por exemplo, e que funciona bem e que funcionava
em harmonia com os PSFs... Muitos médicos falavam: “não, eu
posso ganhar mais numa cidade que fica a 80 km de Sobral, mas eu
vou ficar em Sobral que é uma cidade um pouquinho maior, porque
tem uma rede mais estruturada, mesmo que eu ganhe menos”.
(Entrevistado 06, 2013)
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No caso de Sobral, a relativa proximidade com a capital também constitui um
fator preponderante. É observável na fala dos entrevistados como esta proximidade
com um centro mais dinâmico é considerado positivamente da escolha de Sobral
como campo de atuação, ante a possibilidade de estabelecer dupla residência entre
esses centros urbanos.
Vejamos, por exemplo, as dinâmicas traçadas por um médico especialista que
figura entre as especialidades mais raras e com poucos representantes atuantes no
interior do estado. Outro critério para a escolha deste profissional consistiu em o
mesmo possuir mais de um vínculo empregatício, e sua representativa atuação,
tanto em Fortaleza, quanto em Sobral. O esquema42 a seguir mostra a atuação do
profissional que possui dois vínculos empregatícios em Sobral, um em um
estabelecimento público e outro em estabelecimento particular, atendendo ainda em
Fortaleza e Tianguá como autônomo em unidades privadas43. (Figura 27.1).

Figura 27.1: Exemplo de Tempos e espaços na atuação de um profissional de saúde
Fonte:
Disponível
em:
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=1.
Organização e esquematização dos dados: Sá. M. C.
42

Esquema elaborado para os profissionais que atuam em Sobral, com base no modelo apresentado
por Ferraz (2009), a partir dos dados presentes CNES (DATASUS, 2014). Disponível em:
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=1
43
O CNES não registra na ficha profissional se as horas trabalhadas são semanais ou mensais,
constando apenas uma divisão entre horas trabalhadas em ambulatório e hospitalar.
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Há uma parte da mão de obra qualificada que chega a Sobral para atuar na
atenção à saúde e nos cursos de formação, que passa a ter neste território um
espaço de trabalho e de residência, ao mesmo tempo em que sustenta esses
mesmos vínculos também em sua cidade de origem, tornando-se, às vezes, difícil de
distinguir a residência principal da segunda.
O descontentamento com a saúde pública, em alguns casos, conduz o
profissional ao serviço privado, ou desperta nestes, o interesse para investir em
clínicas ou consultórios próprios. Em Sobral, os investimentos são em caráter
complementar aos procedimentos realizados no serviço público, ou na perspectiva
de abarcar a demanda não absorvida pelo SUS. O uso do território como recurso
pelos serviços de saúde tem retorno garantido pelas vantagens normativas que
institui Sobral como nó na rede de atenção das ações e serviços de saúde.
Outra alternativa amplamente adotada pelos profissionais em busca de
melhores condições salariais é a redução da carga horária e a expansão da área de
atuação em outros municípios menores sem, contudo, sair de Sobral. O esquema
abaixo (Figura 27.2) exemplifica a atuação de um Médico Especialista, que
selecionamos com base nesses critérios: atuante em Sobral e que possua vínculo
empregatício em outras cidades do Interior do Estado. O profissional representado
no esquema trabalha na rede pública e privada de Sobral44.

Figura 27.2: Exemplo de Tempos e espaços na atuação de um profissional de saúde
Fonte:
Disponível
em:
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=1.
Organização e esquematização dos dados: SÁ, M. C.
44

Esquema elaborado com base nos dados do CNES (DATASUS, 2014). Disponível em:
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=1

134

De acordo com representantes da Gestão do SMS de Sobral, algumas
especialidades onde as residências oferecem poucas vagas e se formam poucos
especialistas, as dificuldades de contratação para atuar na saúde pública são
maiores, principalmente considerando que o “SUS é um sistema, que não paga bem
como o escritório particular” (Entrevistado 01, 2013). Recentemente a necessidade
de contratação de médicos para a Atenção Básica repercutiu no Brasil inteiro com a
adoção do Programa Mais Médicos45, que estabelece, dentre as ações, levar
médicos às áreas que possuam carência na atenção básica, incorporando também,
intercambio de médicos estrangeiros que poderão exercer medicina, atividades de
ensino, pesquisa e extensão dentro do Programa nesse nível de atenção. O
Entrevistado 02, um dos representantes da gestão do SMS de Sobral entrevistados,
expõe que,

Falta médico para atender na estratégia de saúde da família, e falta
médico em Sobral, para a atenção primária. É uma realidade
brasileira, todas as Equipes de saúde da família em sua maioria
estão descoberta de médicos. (Entrevistado 02, 2013)

Contudo, alguns profissionais abordam que a ausência de médicos se dá
apenas para o atendimento no serviço público, considerando os problemas
estruturais do SUS. Um dos profissionais entrevistados coloca que,

Em minha opinião o que falta não são médicos, o que falta são
remunerações e vínculos empregatícios adequados para atrair os
representantes desses profissionais, não só médicos, profissionais
de todas as áreas. Há muitos casos de profissionais que deixam de
trabalhar aqui em Sobral porque recebem uma proposta muito
melhor financeiramente, outros municípios oferecem vínculo
empregatício, concurso, carteira assinada, salário muito maior, isso é
bem notório. (Entrevistado 05, 2013)

45

Segundo do Ministério da Saúde, o Programa Mais Médicos “faz parte de um amplo pacto de
melhoria do atendimento aos usuários do SUS, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos
hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e
ausência de profissionais. A iniciativa prevê também a expansão do número de vagas de medicina e
de residência médica, além do aprimoramento da formação médica no Brasil.” (Portal da Saúde –
Ministério da Saúde. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-eprogramas/mais-medicos.)
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Segundo Ferraz (2009, p. 168) “a prática dos médicos demonstra o
movimento da rede geográfica, que acontece numa relação intrínseca com o
mercado da saúde”. A permanência em centros mais dinâmicos, ou o uso das
desigualdades socioespaciais a favor de práticas diárias, como observamos pela
lógica de deslocamento e redução da carga horária, mais expressivamente
detalhada na figura 24.1, que abarca em maior parte os serviços de saúde pública,
mostra que a atuação em vários estabelecimentos, possibilita maior lucratividade por
parte do profissional e é uma das estratégias mais observadas atualmente.
Há também um retorno considerável dos profissionais formados em Sobral
para suas cidades de origem, ou para atuar em outras cidades do interior, uma vez
que financeiramente é frutífero, como explicitamos, e já se estabelece um vínculo
com o local, não havendo grandes embates com os hábitos de vida de um centro
com menor dinamismo.
A ausência de profissionais especializados tende provocar um declínio na
qualidade do atendimento. O médico, por exemplo, é o único que pode solicitar
exames e prescrever medicamentos, a insuficiência destes em postos de saúde é
impactante no serviço de atenção básica como um todo. Alguns profissionais
entrevistados ressaltam que apesar da “política de boa imagem” adotada por Sobral,
há uma grande dificuldade em trabalhar em alguns bairros, seja pela precariedade
de infraestruturas, ou pela falta de profissionais que desenvolva algumas ações de
prevenção e promoção da saúde nesses locais, como ressalta o Entrevistado 09,

Este glamour falseado, porque eu acho que tem muita propaganda
também. Eu brinco muito, eu digo que Sobral só falta ganhar um
prêmio, que é o “Prêmio Avon de Maquiagem”. Ganha tanto prêmio,
e eu fico olhando, depois vocês andam nesses bairros aí, tem
contatos com esses meninos... Porque eu trabalhei também na Ação
Social, com adolescentes e não chega a eles gente... é muita
distância. (Entrevistado 09, 2013.)

Em 2013, a estratégia do Governo Estadual do Ceará para levar profissionais
ao HRN de Sobral, foi destaque em jornais por transportar os médicos plantonistas
de avião da Capital Fortaleza até Sobral. Um das reportagens destaca que;
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Aviões saem de Fortaleza até quatro dias por semana levando
médicos para Sobral, (a 232 km de distância). Os voos são feitos em
táxi aéreo.
O HRN começou a funcionar em fevereiro, na cidade que é berço
político do Governador Cid e seu irmão Ciro Gomes. [...] O instituto
que administra a unidade não informou quantos médicos são
transportados por semana. A administração diz que o custo dos voos
gira em todo de R$ 3.000 semanais para dois médicos por dia, três a
quatro vezes por semana.
Os médicos do HRN ganham cerca de R$ 5.000 para 24 horas
semanais. São Contratados via CLT, após processo seletivo em
2012. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013) 46

A reportagem ressalta ainda que a administração do HRN justifica os gastos
enfatizando que, inicialmente, são necessários ao funcionamento da estrutura e,
segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, “concurso público
ajudaria na fixação de médicos em Sobral. ‘O médico impõe condições, a estrada
até lá é horrível. Sem avião, o pessoal não vai’” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013)
Os esquemas apresentados (figuras 27.1 e 27.2), assim como os casos
explicitados, nos remetem às conjecturas de Amora e Guerra (2005, p. 09) que
lançam

um
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ao
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um

meio
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metropolização”, nos apontando também, um elemento representativo das
articulações entre centros da rede urbana, possibilitando uma compreensão através
do seu estudo, da significância destas articulações.
Os fluxos vindos da metrópole, por exemplo, se dão com natureza distinta do
que vemos regionalmente, principalmente no caráter dos fluxos voltados a Sobral a
partir de sua região de influência e mais especificamente, a partir da macrorregião
de saúde. Ao contrário de grande parcela da população, que muitas vezes não
possui competência de mobilidade, como vimos no capítulo anterior, essa mão de
obra especializada é detentora de uma maior possibilidade de superar o espaço. Os
profissionais da saúde constituem um grupo possuidor de uma acessibilidade no
deslocamento, seja através do uso de transporte coletivo privado ou do automóvel
46
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particular, portanto, detêm a possibilidade de mobilidade, assim como possui a
competência, pela posse dos meios materiais, constituindo, desse modo, um grupo
detentor de “capital social” em sua área de atuação.
Esta mobilidade se constitui uma característica inerente ao atual processo de
urbanização do território e na constituição do território em rede. As deseconomias
externas geradas pela metrópole de Fortaleza, por exemplo, ao dispersar atividades
econômicas pelo território, acabam direcionando-as à cidade média de Sobral. O
uso do território pela saúde se insere nessa lógica, ao mesmo tempo em que a
cidade média guarda em si economias externas que possibilita o funcionamento do
sistema e a manutenção da mão de obra necessária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de um processo de urbanização generalizado, estudar a organização
territorial é submergir em uma dinâmica que abarca grandes desigualdades
espaciais. As especializações territoriais se intensificam e, em um momento em que
falamos de urbanização do território, devemos nos atentar para a seletividade dos
espaços que são atingidos por este processo. Ampliam-se as interações entre
centros urbanos, fluxos de pessoas, bens de consumo, capitais, ideias, informações
etc., contudo, poucos territórios se destacam enquanto centros de atração destes.
As redes, que constituem a essência da organização das relações, são
projetadas dentro das lógicas de uso do território, voltadas essencialmente para
tornar possível a reprodução e acumulação de riquezas. A seletividade espacial, que
conduz os investimentos aos polos em que práticas mais modernas são possíveis,
contribui com a geração de uma sociedade não igualitária.
Nesse contexto, os serviços de saúde que se estabelecem essenciais à
manutenção da vida dos sujeitos, despontaram como uma problemática de análise
reveladora das articulações da rede urbana, das redes de serviços, e dos nexos que
determinam os usos do território em nosso trabalho. As lógicas que conduzem à
territorialização destes serviços no espaço são representativas de quaisquer
atividades econômicas, constituindo a norma, um elemento chave para a
centralização desigual dos fixos da saúde.
O uso racional e estratégico do território, que também atua enquanto instância
de normatização, se expressa pela definição das Regiões de Saúde com base na
densidade técnica que os municípios abrigam, seguindo a racionalidade capitalista
de acumulação, em que, tanto a iniciativa privada, quanto o sistema público de
saúde utilizam o território como recurso.
A representatividade na rede urbana cearense enquanto cidade média, é
fundamental para compreendermos as atribuições que Sobral assume na rede de
ações e serviços de saúde, pelo conjunto de economias externas que agrega, e pela
polarização que exerce na região. Assim, apreender Sobral só é possível quando a
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olhamos no contexto do meio dinâmico em que se insere, aonde, para cada
processo ou demanda, se estabelece uma interação com características e
intensidades específicas.
Sobral historicamente desempenha funções urbanas que lhe garante
destaque e dinamismo econômico, essa expressividade regional resulta em um
território usado que congrega densidade técnica ao desenvolvimento de atividades
econômicas mais modernas e, considerando nosso objeto de estudo, permite o
funcionamento de um sistema de saúde completo, abarcando os três níveis de
complexidade da atenção à saúde.
A formação das regiões de saúde, muito embora seja uma alternativa que
busca viabilizar o funcionamento do SUS, também produz vulnerabilidades. O
território, em uma dinâmica desigual e combinada, necessita que a sustentação dos
espaços luminosos seja nutrida pelos espaços opacos, fazendo esta, parte dos
nexos dos movimentos solidários gerados pela unicidade do território. Contudo, em
se tratando da saúde pública, essa dinâmica se caracteriza ainda mais perversa,
uma vez que as desigualdades no uso do território pelos fixos de saúde que
colocam, de um lado, os municípios não contemplados pelos fixos de maior
complexidade tecnológica e uma população que depende de uma cidade-polo para
mitigar suas necessidades de atendimento; e, do outro, os centros urbanos que
apesar da concentração dos serviços e equipamentos, não conseguem abarcar as
demandas de um amplo território e um grande contingente populacional, o que
sobrecarrega o SUS e impulsiona o Sistema de Desembolso Direto e o Sistema de
Saúde Suplementar.
Sobral como um centro dinâmico já era referência para região na assistência
à

saúde

antes

da

institucionalização

do

SUS,

com

a

municipalização,

descentralização e regionalização do sistema, desponta como sede de uma das
quatro macrorregiões de saúde do Estado do Ceará, o que reafirma e fortalece a
posição do município na rede urbana. Sobral registrou 218 estabelecimentos
voltados ao desenvolvimento de ações e prestação de serviços de saúde até
fevereiro de 2014, com atendimento pelo SUS em 94 deles, ou seja, 43,1%, sendo
que apenas 67 desses estabelecimentos são públicos, o que corresponde a 30,7%
do total.
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A Macrorregião é composta por 55 municípios, Sobral como sede, assume a
oferta dos serviços de alta complexidade de todos eles, e de média complexidade
aos 24 municípios que compõem a microrregião de saúde. Contudo, essa
normatização que estrutura o SUS, longe de suprir as demandas da população,
nutre os indivíduos e grupos que investem na oferta de serviços privados, pelas
parcerias estabelecidas com o Estado, e principalmente, pela criação de um efeito
em massa, que a busca pelos serviços no sistema municipal de saúde produz. A
população que compõe a macrorregião de saúde, por exemplo, somou de acordo
com o senso do IBGE de 2010, 1.577.090 habitantes, sendo que apenas 04
estabelecimentos

dos

19

que

possuem

serviços

especializados

de

alta

complexidade são públicos, consistindo a complementariedade dos serviços da
iniciativa privada indispensável.
Desse modo, a propaganda de Sobral como território frutífero para
investimentos, encontra na saúde um mostruário de possibilidades já estabelecido.
Enquanto o SUS controla e delimita os fluxos, a iniciativa privada investe em novos
fixos e equipamentos de alta tecnologia, que garante o Estado como principal
cliente, mais também estimula fluxos para o atendimento no Sistema de Desembolso
Direto e no Sistema de Saúde Suplementar, pela demanda espontânea de
pacientes/consumidores que abarca toda área de influência da cidade de Sobral. O
primeiro atuando com 136 estabelecimentos que prestam atendimento mediante
pagamento direto e o segundo com 57 estabelecimentos que também atendem
através de planos de saúde. Nesse contexto, a rede de assistência à saúde privada
está imbricada na rede de assistência normatizada pelo SUS, extrapolando,
contudo, essa ultima.
Os princípios do SUS, de universalização do acesso ao sistema, integridade e
equidade, se perdem no processo de regionalização constituído com base em uma
rede hierárquica que considera, sobretudo, às condições oferecidas pelos lugares na
distribuição de investimentos e implantação de equipamentos voltados à saúde. A
desigualdade na distribuição do dado técnico, científico e informacional no uso do
território, conduz à formação de uma rede excludente que movimenta amplos
segmentos de população, os direcionando a centros mais dinâmicos em busca de
assistência médica.
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Entretanto, o sistema que prega à universalidade do acesso desconsidera um
público de pacientes/usuários que muitas vezes não possuem condições financeiras
de se locomover, desse modo, em muitos casos não há uma “acessibilidade”, dado
as dificuldades de superar o espaço que impossibilita a efetivação do atendimento.
Assim, a heterogeneidade do território também contribui com as fragilidades do
SUS. O Estado que deveria atuar no sentido de amenizar as desigualdades está
diretamente ligado a hierarquização do sistema, pela normatização, e as
desigualdades geradas a partir dessa.
Por outro lado, outro grupo de sujeitos essenciais para o funcionamento do
sistema, só está presente em Sobral em função do leque de economias externas
que a cidade incorpora. São as funções que Sobral desempenha enquanto cidade
média que a coloca como destino da mão de obra especializada, e que sustenta a
permanência destes profissionais uma vez que estão na cidade. Ainda assim,
carência por mão de obra qualificada é sempre crescente, se dividirmos o
quantitativo de médicos registrados no CNES pela população de Sobral, teríamos
em torno de 3,97 médicos por 1.000 habitantes. Porém, a representatividade dos
serviços de saúde regionalmente dissolve significativamente a quantidade de
Médicos/1.000 hab., principalmente no tocante à população referenciada dos demais
municípios da macrorregião, assim como dos pacientes que buscam Sobral em uma
demanda espontânea.
O dado material e social que Sobral congrega, e que possibilita o uso do
território pelos serviços de saúde, segue as racionalidades do mercado, com amplo
apoio do Estado e dentro de uma estrutura socioespacial que vem se erguendo
juntamente com o desenrolar do processo de urbanização. Mais do que nunca, os
sujeitos valem pelo lugar em que habitam (SANTOS, 1987), e os serviços de saúde,
mesmo com todos os avanços das políticas públicas que os regulamentam, seguem
a lógica de uso corporativo do território, e Sobral historicamente vem garantindo seu
lugar nessa topologia.
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ANEXO I - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII – SEÇÃO II
TÍTULO VIII Da Ordem Social
Seção II DA SAÚDE
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para
§ 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente,
em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de
percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no
§ 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159,
inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159,
inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
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§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de
2000)
II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus
respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades
regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 29, de 2000)
IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação. .(Incluído pela Emenda Constitucional nº
51, de 2006)
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 51, de 2006)
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da
Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo
em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu
exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

150

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

