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“Temido pela fama de mau, o novo Ministro vai com calma
quando se trata da área que agora dirige:
“‘Prefiro conquistar os setores que não funcionam
do que tentar destruí-los’”
Entrevista com o novo Ministro da Saúde José Serra
Jornal do Brasil, 19/04/98, pág. 12

RESUMO
Os Centros de Saúde do Rio de Janeiro são analisados enquanto uma organização
estruturada para desempenhar, na área da saúde, parte das funções do aparato
burocrático do Estado brasileiro. Seu papel institucional vincula-se à emergência de
novos problemas sanitários numa sociedade em processo de urbanização e de
consolidação de um Estado nacional. Ao longo de usa trajetória histórica passou por
situações distintas, no que se refere ao seu papel no Sistema de Saúde, articuladas
a determinantes de natureza técnica e política. Enquanto fenômeno burocrático, esta
organização sobreviveu às diversas conjunturas históricas interpondo resistências,
que se manifestaram, principalmente, pela lentidão com que eram processadas as
mudanças internas propostas.
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SUMMARY
The Health Centers in the city of Rio de Janeiro are analyzed as organizations that
have been structured to execute parto of the bureaucratic duties petaining to the
brazilian State, as far as health care is concerned. Their role, as institutions, is
related to the solution of new problems, in their sanitary aspects, that are emerging in
a society in processo f increasing urbanization and inside a process of organizing a
National State. Along the course of their history, these organization have overcome
various distinctive situations, dependind on technical and political determinants. As
bureaucratic

phenomena,

this

organization

have

survived

many

historical

conjuntures, presenting itself as resistant to the proposed changes, mainly by slow
ways of implementing these propositions.

I. Apresentação

A principal motivação que nos levou a iniciar este trabalho está
relacionada a uma nova experiência didático-pedagógica, iniciada em 1990, e
portanto, já não tão recente, que buscou integrar o ensino de graduação da
Faculdade de Medicina da UFRJ à experiência assistencial desenvolvida pela rede
de Centros Municipais de Saúde do Rio de Janeiro. Esta iniciativa nos permitiu,
como um dos participantes da disciplina Atenção Integral à Saúde, do terceiro
período do curso médico, um olhar mais atento para estas unidades. Da mesma
forma como ocorria com os alunos, a impressão inicial a respeito destas unidades
nos surpreendia positivamente. Muitas vezes influenciados pelas constantes notícias
sobre o caos da Saúde Pública, tínhamos consolidado, a partir de um senso comum
sobre a rede pública de saúde em geral e, por conseqüência, sobre os Centros de
Saúde, uma imagem e uma expectativa negativas. Isto ocorria mesmo quando não
se tinha uma experiência prática concreta com os mesmos. E este era o caso destes
alunos, recém admitidos no curso médico. De fato, os Centros de Saúde eram pouco
conhecidos pela maioria de nós, professores e alunos. No máximo tinha-se uma
vaga lembrança de, por ocasião da infância, terem sido locais em que se era levado
pelos pais para se receber as tradicionais vacinas. E, diga-se de passagem, esta
lembrança é válida para muitas gerações.
Logo nas primeiras visitas aos Centros de Saúde esta imagem pré
concebida modificava-se. Tínhamos uma grata surpresa com o que víamos. A infraestrutura nos parecia bem razoável. Bem construídos e localizados, além de
confortáveis e bem conservados, os prédios tinham uma tal disposição que era
evidente que tinham sido especialmente planejados para o fim ao qual se
destinavam. Também surpreendiam pelo movimento. Repletas de clientes,
distribuídos pelos diversos setores, as unidades davam mostra de dinamismo. As
equipes pareciam bem estruturadas, com profissionais dedicados e interessados.
Havia ainda uma boa disponibilidade de insumos, com recursos diagnósticos e
terapêuticos apropriados para o nível de atenção proposto. Os programas e rotinas
bem estabelecidos davam um perfil próprio às unidades. Clientes e profissionais
pareciam saber exatamente o que esperar em termos de atendimento.
Isto não impediu, porém, com o passar do tempo e com o convívio
mais próximo, a percepção dos seus problemas. Na medida em que o
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