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Resumo 

No presente trabalho, pretende-se mostrar de que forma a geografia é capaz de interceder, 
através de conceitos e metodologias próprias, na formulação e na execução de políticas de 
saúde. No primeiro momento, demonstraremos a importância do conceito amplo de saúde 
constitucionalmente estabelecido para advogar a necessidade de maior participação de 
profissões não convencionais das ciências da saúde, com especial destaque para o geógrafo, 
nas mais diversas esferas do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. Demonstraremos em 
seguida a relação existente entre os lugares e as ações de medicina preventiva vinculadas à 
atenção básica do SUS. O lugar, por conter em si variáveis que coexistem de maneira única, 
possui como fundamental demanda informacional a produção de um conhecimento localmente 
pensado e horizontalmente difundido. Tratar-se-ia, portanto de um processo em que a ação 
política e a atividade informacional seriam submetidas a um conjunto horizontal de relações, ou 
seja, de solidariedades organicamente sobrepujadas, ficando em segundo plano a rigidez politica 
e normativa centralizadora do comando da saúde (no caso brasileiro, o ministério da saúde). 
Neste sentido, poderia ser apresentado como um caminho reflexivo a necessidade de 
valorização do agente comunitário de saúde como o principal articulador político e informacional 
dos lugares. Sendo o profissional mais capilarizado na arquitetura institucional do SUS, tal 
indivíduo congrega em si o conhecimento cotidiano das pessoas e da materialidade que 
constituem sua área de trabalho, e neste sentido torna-se prioritário a sua qualificação como 
pesquisador e político ativo, e não somente como veículo de ações comandadas de “cima para 
baixo”. A geografia, por conter em si um conjunto de premissas metodológicas que ressaltam a 
particularidade dos lugares, torna-se campo de conhecimento fundamental a ser absorvido pelos 
agentes comunitários. Algumas destas premissas são: O lugar como componente da totalidade; 
A materialidade como condição irremediável para a condução de ações; A materialidade como 
portadora de intencionalidades específicas; A co-presença e a co-existência como importantes 
atributos dos lugares, entre outros. Além das premissas de método, reúne em si vários temas e 
metodologias que podem ser ferramentas diárias de trabalho do agente comunitário, como por 
exemplo, o estudo da circulação, a construção de bancos de dados geográficos e a cartografia 
social. Em cada uma das etapas necessárias, foi utilizado como recurso metodológico a 
exploração bibliográfica em diversos autores, bem como a análise normativa do SUS. O principal 
espírito investigativo que delineia nosso pensamento, e portanto este trabalho, é: Políticas 
públicas, para serem executadas, demandam informações específicas, e quanto mais esta 
informação for pensada e utilizada em escala local, mais equânimes e democráticos serão seus 
resultados. 
Palavras-Chaves: Saúde Pública, Lugar, Agente comunitário de saúde, política local. 

 

  



Introdução: O conceito amplo de saúde e a geografia 

 

 

Um das grandes preocupações por onde nosso trabalho gira em torno diz respeito às 

intencionalidades que produzem a atividade de informação em saúde. Informações produzidas 

com uma intencionalidade específica, de uma maneira ou de outra acaba por induzir a realização 

de políticas apenas naquele sentido. As intencionalidades podem ser verificadas através do 

estudo das metodologias de produção de informação. 

 

Ora, cada metodologia é dona de uma intencionalidade, de aparatos normativos (as regras que 

regulam os comportamentos dentro das atividades de pesquisa) que possibilitam sua execução e 

de possibilidades técnicas para que se executem. O resultado promovido pelas pesquisas 

exercidas em função de certa metodologia gerará dados que exprimem uma intencionalidade 

específica, fundamentadas por um grupo específico de premissas normativas e cujo uso só 

poderá ser viabilizado através de um conjunto de objetos técnicos particulares. Analisando este 

processo informacional, somos capazes de “ler” o que está por trás dele: Os objetivos fecundos 

e suas mais fortes formas de pensamento. 

 

Hoje, o Sistema Único de Saúde é objeto e espaço de “competição” entre duas grandes formas 

de pensar a saúde. O primeiro campo de pensamento tem origens concomitantes com o 

nascimento da disciplina médica nos entremeios da ciência positivista do século XIX. Suas 

principais características, entre outras, está no conhecimento singular do indivíduo doente, ou 

seja, numa forma de conhecimento da saúde humana focada no estudo das doenças em um 

corpo. Segundo esta lógica, Foucault (1998) nos lembra que faz parte deste pensamento a 

definição de doente como a “doença que adquiriu traços singulares; dada com sombra e relevo, 

modulações, matizes, profundidade; e a tarefa do médico, quando descrever a doença, será 

restituir esta espessura viva” (FOUCAULT, 1998, p. 15). Alia-se esta forma de pensamento com 

uma forma de organização social peculiar, caracterizada na reorganização hospitalar, numa 

absorção pela sociedade de um novo estatuto sobre a condição do doente e num fortalecimento 

do status médico a partir da experiência e do saber (FOUCAULT, 1998). 

 

Esta forma de pensar tem sido o fundamento hegemônico das ações de saúde dos sistemas de 

saúde modernos. Além disto, há uma aliança entre tal pensamento e o movimento do capitalismo 



no último século. Segundo Arouca (1975), “a própria medicina desenvolveu-se enquanto 

organização de produção, distribuição e consumo dos cuidados médicos”. (AROUCA, 1975, p. 

165). Este processo produtivo conhece, hoje, os ares da globalização e os produtos médicos e 

hospitalares obedecem a configuração de um verdadeiro circuito espacial produtivo. A forte 

ligação entre a produção capitalista de objetos técnicos médicos com o pensamento clínico desta 

natureza fundamenta nossa premissa de que tal ordem do pensar é hegemônico nos dias atuais. 

 

O outro contexto ideológico encontrado no âmbito da saúde é o da saúde coletiva, que, de 

acordo com Nunes (1994), possui raízes nos projetos preventivistas (ou “pré-saúde coletiva”) e 

na medicina social. Ainda segundo este autor, o pensamento da saúde coletiva se desenvolve 

mais densamente a partir da década de oitenta. A medicina preventiva aparecia como uma 

crítica à “biologização do ensino, calcado em práticas individuais e centradas no hospital” 

(NUNES, 1994, p.7). Além disto, uma das principais ânsias deste movimento era o conhecimento 

mais amplo do indivíduo: O coletivo era incorporado como uma variável chave para compreender 

a saúde, e neste sentido abria-se espaço para incorporar à atividade médica outros tipos de 

conhecimento, como da administração pública, epidemiologia e ciências sociais. 

 

Arouca (1975) estabelece uma análise à medicina preventiva ao afirmar que ela “realiza um 

trabalho de delimitação, que por um lado afirma a sua identidade e diferença com a própria 

medicina e por outro estabelece a sua diferenças com a Saúde Pública e a Medicina Social.” 

(AROUCA, 1975, p. 105) 

 

A Saúde Pública e a Medicina Social se transformam para o que conhecemos hoje como saúde 

coletiva, que tem como características principais o acúmulo de experiências, o exercício crítico e 

político e a aliança entre o saber e a prática. Para Nunes (1994) a saúde coletiva é vista como 

uma corrente de pensamento, um movimento social e uma prática teórica. 

 

A saúde coletiva, inclusive, é fundante do sistema público de saúde brasileiro – o SUS, criado 

concomitantemente com o processo de redemocratização do Estado nacional, em 1988. 

Observamos esta relação ao considerarmos o conceito amplo de saúde, definido na VIII 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986: 

 

“(...)resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 



acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes 
de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 
quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986). 

 

A norma que institui o SUS tem forte impacto desta definição (Lei orgânica da saúde n° 8.080/90 

e 8.142/90) e direciona o conjunto de ações políticas da saúde a partir de 13 princípios: A 

participação da comunidade, a integralidade, a hierarquização, a descentralização e o direito à 

informação são alguns dos princípios enunciados no artigo 7º desta lei (Brasil, 1990a). 

 

Com observação deste movimento político da saúde pública brasileira, observamos o quanto a 

emergência de novas ideologias pode modificar a organização de políticas e criar novas 

organizações espaciais. Algumas das definições organizacionais do SUS, como a organização 

do financiamento e a relação entre os entes federativos brasileiros, além da distribuição das 

competências cabíveis a cada um destes entes (como por exemplo a atenção básica, que é 

objeto de preocupação exclusiva dos municípios) são exemplos da forte influência de novas 

intencionalidades que surgem a partir do sentimento político de saúde coletiva. 

 

Por outro lado, observamos que a transposição de um sistema político-ideológico para outro não 

é feita de forma homogênea, e a organização espacial é uma variável fundamental para 

compreendermos esta transposição. Devemos sempre perceber que “tanto o novo quanto o 

velho são dados permanentes da história; acotovelam-se em todas as situações.” (SANTOS, 

2008b, p. 106). Alem disto, 

“o novo nem sempre é desejado pela estrutura hegemônica da 
sociedade. Para esta, há o novo que convém e o que não convém. O 
novo pode ser recusado se traz uma ruptura que pode retirar a 
hegemonia das mãos de quem a detém.” (SANTOS, 2008b, p. 106) 

 

Se existe uma “competição” entre dois formatos ideológicos coesos que influencia, de alguma 

forma, a elaboração de ações de saúde dentro do SUS, torna-se, portanto, fundamental estudar 

o sistema de saúde a partir da observação entre os conflitos e as tensões desta competição. 

Mas, que recorte temático precisamos realizar para verificar tais premissas? 

 

O tema informação parece-nos uma das mais fundamentais para o estudo dos fundamentos 

ideológicos das ações de saúde, e, consequentemente dos rumos espaciais, sociais e políticos 

que tais ações permitem. O próprio ministério da saúde reconhece a importância da informação 



para o processo decisório, para a formulação e avaliação de políticas e para a melhoria das 

condições de saúde da população (BRANCO, 2006, p. 194) sem esta base informacional, afirma 

Dowbor (1987), o planejamento econômico e social, de uma maneira mais ampla, tende a criar 

“castelos no ar para o futuro, o „plano‟, desgarrados da realidade que se quer modificar” 

(DOWBOR, 1987, p. 78). 

 

Nosso objeto de pesquisa é, portanto, a produção de informação em saúde, e o objetivo geral 

desta pesquisa é verificar se através do estudo das informações produzidas por equipamentos e 

metodologias reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, obsevamos as tensões e os conflitos 

existentes entre as principais correntes político-ideológicas da saúde, definindo que tipo de 

ações de saúde tal base informacional permite executar. 

 

Em pesquisa anterior realizada em 2011, observamos uma metodologia específica de coleta de 

dados e produção de informações: o Sistema de Informação da Atenção Básica. Este sistema 

assume para si a pretensão de colecionar informações sobre as diversas áreas de atuação das 

estratégias da atenção básica, para que a situação de saúde de cada um desses lugares seja 

apreendida. Contudo, embora o SIAB seja bastante hipercapilarizado no território (em função de 

seu elemento fundamental – o agente comunitário de saúde ser espalhado por quase todos os 

lugares), tem em suas intencionalidades, normatização e aparato técnico bastante limitações. 

 

Em primeiro lugar, é importante perceber que a intencionalidade primeira do SIAB – dar conta da 

situação de saúde dos lugares – na verdade é substituída por outra: Apreender a situação de 

doença de cada indivíduo registrado. Esta sutil diferença tem implicações importantíssimas: em 

primeiro lugar as ações de saúde permitidas em função dessas informações vão partir de 

informações individuais. Esta implicação facilita a realização de ações de caráter clínico-

especializado em detrimento das coletivas, de caráter médico-hospitalar para sanitarista. Seria 

essa a mais correta ordem de prioridades previstas pelo SUS? 

 

Em segundo lugar, a normatização do SIAB ocasiona um conjunto de particularidades: 1) Uma 

das normas criadas pelo ministério da saúde obriga que cada agente comunitário de saúde 

tenha uma produção mínima de informações por dia, o que torna todo o processo de 

levantamento de dados seja feito de forma atropelada e sufocante. 2) Como resultado disto, nem 

todas as informações são confiáveis: algumas podem ser forjadas e outras com um grande erro. 

3) Para a gestão municipal, o SIAB vira apenas uma obrigação que serve para permitir o envio 



de recursos. Após cumpridas as obrigações, o SIAB se torna estático e pouco utilizado. 4) Isto 

porque a imposição do ministério da saúde em atualizar este sistema livra o município de 

obrigar-se a utilizar as informações produzidas para favorecer seu próprio planejamento. O 

escasso corpo técnico que trata e analisa as informações é outro fator importante que retira o 

olhar municipal sobre as próprias informações. 

 

Do ponto de vista técnico, como terceiro ponto de nossa análise foi visto por nós a escassez – ao 

menos no município de Natal – de componentes informáticos no sistema técnico de informação 

em saúde. Esta resulta numa defasagem na dinâmica do próprio sistema de informações: A 

utilização massiva de papéis resulta em desorganização dos dados e lentidão em sua 

digitalização (que é uma etapa obrigatória e necessária). Outra constatação fundamental: O 

sistema de fichas e relatórios excluem, em grande medida, o conhecimento que os agentes 

comunitários de saúde tem sobre seus locais de trabalho. A intencionalidade de tal sistema, de 

viés quantitativo, ditou o formato técnico de seu funcionamento, o que portanto proíbe que certos 

tipos de conhecimento sejam apreendidos pelo SIAB. E estes conhecimentos, ao nosso ver, são 

os mais importantes. 

 

Quando expomos tais averiguações, produtos de nossas análises do estudo monográfico, novos 

problemas e demandas de estudo aparecem: 

 Em que medida uma demanda informacional de caráter médico-clínico 

“proíbe” que um conjunto de outros conhecimentos seja absorvido pelo sistema de 

saúde? 

 Que outros conhecimentos são esses? Porque tais conhecimentos são 

importantes para a necessidade de se conhecer os lugares? 

 E em que medida esta preferência de conteúdo informacional inverte as 

prioridades do SUS – que deveria priorizar as ações coletivas e secundarizar o 

individual? 

  



O território e o lugar como objeto central para preocupação da saúde preventiva 

 

 

A definição de território em nosso trabalho carece de atenção especial. Adotamos o pensamento 

de que ele é representado e constituído por materialidade e por um sistema de relações sociais. 

Para sermos formais nesta formulação, assumiremos que o território se define por ser formado, 

“de um lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas através do tempo, e, de 

outro lado, animado pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade” (SANTOS, 2008a, p.106) 

 

Este resultado material, que chamamos de configuração territorial, é o tecido material por onde a 

vida humana se realiza. Podemos considerar que a configuração territorial é o conjunto de todas 

as coisas, arranjadas em sistema. Estas coisas podem ser tanto caracterizadas como objetos 

naturais ou artificiais (SANTOS, 2008b).Embora não devamos ignorar a presença de objetos 

naturais, é importante frisar que esta configuração territorial é, em sua gênese, uma produção 

humana, já que a constituição desta materialidade se dá, irrevogavelmente, através do fazer 

técnico. E, na medida em que o homem encontra dificuldades materiais, ao mesmo tempo 

inventa um novo conjunto de possibilidades de realização de sua vida, novos fazeres técnicos se 

fazem presente, e, por conseguinte, mais artificializado torna-se a configuração territorial. Neste 

sentido, o processo histórico de transformação do território mostra que os objetos naturais se 

tornam cada vez mais recolhidos e cercados pelos objetos técnicos. SANTOS(2008a)evidencia 

este processo ao localizar historicamente o período atual como técnico-científico-informacional, 

já que no período atual conhecemos a união indissociável do fazer técnico à racionalidade 

científica. 

 

Esta consideração é importante para que possamos fazer uma diferenciação fundamental: O 

espaço geográfico possui processos e nuances completamente diferentes do espaço natural ou 

ecológico, e por esta razão não devem ser confundidos. Nas palavras de Isnard,  

“Os espaços naturais se extinguiram, com exceção de poucos 
exemplos, em quase todos os lugares a ação humana atuou sobre 
todos os ecossistemas, adicionando processos de transformação, e 
até mesmo de degradação, que romperam o equilíbrio espontâneo. 
(...) A Geografia não é, pois, como se diz freqüentemente, o estudo 
das relações entre o homem e o meio. É o homem que tem a 
iniciativa.” (ISNARD, 1978, p. 5-6) 



 

Isnard se refere à iniciativa do homem sobre o espaço, mas é importante observarmos que esta 

materialidade humanizada, contida no espaço geográfico, não deve ser vista apenas como o 

resultado da ação humana, mas também como condicionante para as suas ações. A 

materialidade é “uma condição para a ação; uma estrutura de controle, um limite à ação; um 

convite à ação. Nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos cercam” (SANTOS, 

2008a, p. 321). 

 

Como dito anteriormente, a materialidade é um componente do território, a qual se agrega de 

forma amalgamada as relações sociais. A relação existente entre a forma e as relações sociais, 

ou, para Milton Santos, o sistema de ações, é uma das principais démarches analíticas do nosso 

trabalho. 

 

Consideramos em nosso trabalho dois sistemas de ações: o próprio SIAB, que foi concebido 

segundo uma lógica e que, para existir, demanda uma série de procedimentos coerentes de 

trabalho; e o cotidiano, sistema de ações caótico que escapa aos “olhos” do SIAB e, portanto das 

políticas de saúde. O recorte espacial que congrega todos os fenômenos do cotidiano é o lugar. 

 

O lugar “funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a 

intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na contigüidade” (Santos, 2008a, 

p. 339). A lógica do cotidiano reúne em si todos os elementos do espaço geográfico: homens, 

empresas, formas sociais, jurídicas e geográficas (SANTOS, 2008a). Isto significa dizer que o 

lugar faz referência ao tecido contíguo da materialidade, importando menos a intencionalidade e 

a origem do objeto criado, e mais ao valor que este objeto possui em seu uso no cotidiano.Sobre 

a relação entre objetos técnicos e lugar, Santos afirma que “é o lugar que atribui às técnicas o 

princípio de realidade histórica, relativizando o seu uso, integrando-as num conjunto de vida, 

retirando-as de sua abstração empírica e lhes atribuindo efetividade histórica” (SANTOS, 2008a, 

p. 58). 

 

Uma outra noção que precisamos ter como referência é a de dinâmica dos lugares. Esta noção 

nada mais é do que a interação entre os sistemas locais da vida humana, interação esta que dá 

sentido a existência dos lugares, e que, visto em um escopo mais amplo, congrega toda a lógica 

do território, em sua totalidade. 

 



Podemos resumir os principais apontamentos teóricos que envolvem a categoria de análise 

território usado, suporte de nosso trabalho, em alguns tópicos: 

 O território é diferente do espaço natural, visto que são as ações humanas que tem 

a iniciativa; 

 A configuração territorial, conteúdo do território, não é apenas resultado da ação 

humana. A própria existência de um arranjo material por si só já impõe formas de 

ações. A materialidade é condição à ação; 

 A configuração territorial se relaciona de forma amalgamada às relações sociais, e a 

escala do cotidiano é um recorte destas relações sociais; 

 O lugar é a manifestação geográfica do cotidiano, e não pode ser visto de forma 

isolada, mas sim em função de sua dinâmica com outros lugares. 

 

De acordo com Gondim e colaboradores (2008), o conceito de território vem sendo incorporado 

às discussões da saúde a aproximadamente 15 anos. Sua utilização vem para dar um suporte 

fundamental ao conceito de risco. Neste sentido, o principal objetivo da sua utilização é para 

auxiliar na localização e visualização de fenômenos de saúde. Este primeiro contato entre as 

ciências da saúde e a geografia evolui então para uma comunicação mais estreita. 

 

Os primeiros contatos entre as ciências da saúde e a geografia se deram através da 

epidemiologia. Tal ciência, que estuda a relação entre as populações e a distribuição das 

doenças, possui em seu núcleo epistemológico a teoria da doença, e os elementos do espaço 

são incorporados na explicação epidemiológica juntamente com os elementos que explicam 

como a doença ocorre no corpo (CZERESNIA e RIBEIRO, 2000). A princípio, a compreensão do 

espaço era estabelecida através da relação entre organismo e natureza, vindo daí um 

entendimento claro de espaço natural, e não geográfico. Daí em diante, os principais autores que 

nortearam o estudo do espaço pela epidemiologia foram Pavlovsky, Max Sorre e por fim, Milton 

Santos.  Sabe-se que Pavlovsky e Sorre contribuíram muito mais para a construção de um 

estudo epidemiológico pautado no espaço natural e na ecologia, enquanto que Milton vem se 

constituindo arauto de uma discussão muito mais focalizada no espaço propriamente geográfico, 

humano. Nas palavras de Czeresnia e Ribeiro (2000),  

 

“O conceito de meio ambiente, do ponto de vista ecológico, envolve o 
espaço de reprodução das espécies e a fonte de recursos para essa 
reprodução. Considerando-se grupos humanos, o conceito é 



substituído pelo espaço socialmente organizado.” (CZERESNIA e 
RIBEIRO, 2000, p. 600) 

 

Sobre a influência da obra de Santos na produção do conhecimento na área da saúde, Faria e 

Bortolozzi (2009) dedicam um artigo inteiro a esse respeito. A compreensão do processo 

epidemiológico como algo de caráter social surge a partir da teorizaçãomiltoniana de espaço, e a 

ampla aceitação desta idéia acaba por transcender à epidemiologia. Se foi através da 

epidemiologia que esta discussão do espaço adquire ampla repercussão, é no próprio 

planejamento das políticas e dos serviços de saúde que ele torna-se central. 

 

A busca por suportes teóricos para as políticas universalizadoras do SUS faz com que a 

geografia forneça material intelectual para esta área do conhecimento.A nossa peculiaridade 

disciplina faz com que diversos profissionais da saúde despertem em si o interesse em discutir 

de forma mais profunda o próprio objeto da geografia e, em contrapartida, o despertar dos 

geógrafos frente aos fenômenos que envolvem a saúde faz com que esta interação se dê 

também de forma recíproca. 

 

Um dos principais autores da saúde pública, que busca na geografia algumas fontes de 

discussão intelectual, é Mendes que, em 1993,identifica duas principais correntes de 

pensamento sobre o território dentro da saúde: 

 

“uma que vê o território como espaço físico, geopolítico, com uma 
visão topográfica-burocrática e outra que entende o território-processo, 
como produto de uma dinâmica social onde se tencionam sujeitos 
sociais postos na arena política (Gondim et al. p. 05, 2008). 

 

Esta segunda corrente de teorização se constitui hoje, na principal contribuição da geografia ao 

exercício das políticas da saúde. Inspira-se nela um conjunto de políticas fundamentais do 

Sistema Único de Saúde, a citar: 

 A Regionalização dos serviços de saúde previsto na constituição de 1988 e 

reforçado na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) 01/02, sendo 

posteriormente aperfeiçoado no Pacto pela Saúde (2006) e na regulamentação da 

lei 8080, através do decreto nº 7.508; 

 A municipalização dos serviços de saúde, que trazia consigo a noção de território e 

de sistemas locais de saúde (necessidade de delimitar áreas de cobertura 

populacional – Território-área, território-microárea, território-moradia, entre outros; 



 A Política Nacional da Atenção Básica PNAB, que se reforça da noção de território 

para fortalecer os serviços da atenção básica do SUS; 

 A política de estruturação dos distritos sanitários, sendo concebidos como a unidade 

operacional mínima do sistema de saúde; 

 

Podemos observar que a incorporação de discussões geográficas se dá com bastante 

intensidade pelos estudos da saúde. Estes estudos se fazem pautados na noção inicial de 

espaço natural ou ecológico na epidemiologia, onde assume um protagonismo distinto. Com 

aquilo que Faria e Bortolozzi (2009) chamam de “Epidemiologia social crítica”, processo 

intelectual derivado da geografia crítica, a discussão sobre o espaço transcende à epidemiologia, 

alcançando outros campos de conhecimento da saúde, culminando na sua apropriação pelos 

produtores de políticas de saúde. 

 

 

 

O agente comunitário de saúde como elemento ativo para a compreensão da saúde dos 

lugares 

O agente comunitário de saúde tem, sob a sua tutela, uma média (recomendada pelo ministério 

de saúde) de 750 pessoas. O ACS deve cadastrá-las no SIAB através da Ficha “A” (ficha 

organizada por numero de famílias, e não de pessoas). Com as variantes da Ficha “B” deve 

monitorar a situação de saúde de pessoas com situações peculiares de saúde. Os grupos de 

risco considerado pelo ministério da saúde cujo monitoramente se dá através do SIAB são: 

diabéticos, hipertensos, hanseníacos, gestantes e tuberculosos. Crianças com até cinco anos 

são monitoradas através dos dados levantados na Ficha “C”. O trabalho próprio de cada 

profissional é registrado na Ficha “D”, como uma espécie de diário. Podemos fazer uma pequena 

diferenciação e afirmar também que, enquanto que a Ficha “A” é responsável por um 

levantamento de informações coletivas e ambientais, as fichas restantes possuem um cunho 

individual. 

 

O agente comunitário de saúde possui, de acordo com a portaria Nº 1.886/1997, trinta e três 

atribuições profissionais. De acordo com breve análise, podemos distinguir quatro tipos de 

atribuições: De cunho administrativo, epidemiológico, pedagógico/social e médico. São 

procedimentos de rotina que vão desde a realização de cadastro de famílias, até realização de 



coleta de exames de informações médicas. Além disto, o agente comunitário de saúde tem a 

missão fundamental de realizar atividades de conscientização e orientação pedagógica sobre 

temas que importam para a manutenção da saúde do indivíduo, como orientação sexual, 

conscientização sobre o aleitamento materno, saúde bucal, orientação nutricional, entre outros. 

 

O sistema de informação da atenção básica surgiu, entre outros objetivos, com a missão de 

subsidiar e auxiliar a organização do processo de trabalho deste profissional, de forma que 

algumas destas atribuições do ACS foram incorporadas ao sistema.  

 

Contudo, uma boa parte daquilo que o agente comunitário de saúde precisa fazer em sua rotina 

de trabalho ainda fica de fora do SIAB. No geral, são as atividades pedagógicas e sociais que 

não são apreendidas por tal sistema de informação. O fato é que este sistema ainda não é capaz 

de monitorar o trabalho completo do agente comunitário de saúde, portanto, existe a 

possibilidade destas outras atribuições se tornem prioritárias, ficando em segundo plano a 

alimentação do S.I através da atualização das fichas. 

 

Este ritmo de trabalho do agente comunitário é dado pelo próprio cotidiano. Obviamente, o 

agente de saúde é regido por um conjunto de procedimentos de trabalho normatizados. Mas as 

surpresas, os imprevistos e as urgências prevalecem. A entrevista realizada com agente 

comunitários da unidade de saúde das Rocas é bem esclarecedora, neste sentido. Os 

entrevistados nos afirmaram que existem metas a serem alcançadas diariamente. Eles precisam 

realizar, no mínimo oito visitas diárias em domicílios diferentes. No entanto, é comum que esta 

meta não seja atingida, já que o agente, por vezes, vê a necessidade de realizar um 

monitoramento e um cuidado mais acurado sobre algum indivíduo ou família. Afinal, este tipo de 

procedimento também faz parte da atribuição deste profissional. 

 

Um ponto importante a ser observado neste momento é que o levantamento contínuo de dados 

estatísticos é uma atividade científica, com todas as nuances que o termo “ciência” traz em si: 

impassividade, rigor, e, sobretudo, objetividade. Sendo uma atividade objetiva, ela pressupõe 

uma démarche que caiba em si um pensamento pragmático e impessoal. 

 



Como incluir no processo de trabalho do ACS tal procedimento metodológico? Como tornar este 

trabalho algo objetivo, sendo que as forças do cotidiano e do lugar trazem a tona um conjunto de 

variáveis que exigem do Agente Comunitário de Saúde outro tipo de postura? 

 

Este outro tipo de postura pode ser traduzido, no âmbito das políticas de saúde, como o 

processo de humanização em saúde. Anunciado timidamente em 2000, na XI Conferência 

Nacional de Saúde, tornou-se política quatro anos depois, como Plano Nacional de 

Humanização, o conceito de humanização em saúde visa trazer à tona a preocupação em propor 

uma  

 

“estratégia de interferência nestas práticas [de saúde] levando em 
conta que sujeitos sociais, atores concretos e engajados em práticas 
locais, quando mobilizados, são capazes de, coletivamente, 
transformar realidades transformando-se a si próprios neste mesmo 
processo.” (BENEVIDES & PASSOS, 2005, p. 391) 

 

O objetivo aqui está em redefinir a postura de trabalho dos profissionais em saúde, trocando a 

impessoalidade das relações entre tais profissionais e a população por relações mais próximas, 

contingentes. Este processo gera, portanto, espaços caracterizados pela maior aproximação 

entre as pessoas, e uma situação em que os anseios dos indivíduos assistidos pelos serviços de 

saúde são ouvidos com maior cuidado. Em outras palavras, nos lugares, são multiplicados os 

aconteceres homólogos1 e há maior coesão das horizontalidades. 

 

Os agentes comunitários de saúde, portanto, estão dentro deste contexto ideológico, e nos seus 

processos de trabalho, o atendimento e a prestação de serviços que visam atender à 

necessidades mais profundas dos indivíduos tutelados por eles tornam-se prioridade. 

 

Este cenário analisado no qual o ACS se encontra nos transmite o entendimento de que o lugar 

deve ser visto em toda sua complexidade. É neste contexto que o Sistema de Informação da 

Atenção Básica se insere. Podemos, inclusive, dizer que a primeira etapa do SIAB e todo o 

pragmatismo necessário para o seu exercício pleno está diretamente subordinado ao lugar em 

toda a sua complexidade. 

                                                           
1
 Não que o acontecer homólogo seja regido pelo discurso e pela idéia de humanização. A idéia proposta 

aqui é que o processo de humanização em saúde está imbricado com a idéia de contigência, 
correspondência e aproximação das pessoas do lugar, trazendo portanto um elemento de coesão às 
horizontalidades. 



 

Neste sentido, é principalmente neste primeiro momento que o Sistema de informação se depara 

com uma realidade que difere muito do seu plano ideal. A realidade concreta, ou seja, a escala 

do lugar, das formas geográficas, faz com que o sistema de informação se depare com diversas 

conjunturas locais que prejudicam o funcionamento óptimo do sistema de informação. 

 

É em função desta realidade concreta do lugar, por exemplo, que os agentes comunitários de 

saúde nem sempre conseguem completar sua meta de visitas mínimas diárias. É por isto, 

também, ainda segundo os agentes comunitários das Rocas, que a Ficha “A”, a ficha dos 

cadastros das famílias, está a mais de um ano sem atualização. A coordenação do SIAB, 

também em entrevista realizada, complementa esta informação e depôs que há outros postos de 

saúde que estão a mais de três anos sem atualização dos cadastros. 

 

Todas estas nuances do lugar passam despercebidos pelo Sistema de Informação. Não passam, 

contudo, despercebidos pelos próprios agentes comunitários de saúde. O SIAB, neste sentido, 

em função de sua grande capilaridade, ainda é um importante veículo de aquisição e 

transmissão de informação.  

 

  



Elementos geográficos para a compreensão dos lugares 

 

Esta política de territorialização (de incorporação do território e de conhecimentos geográficos ao 

SUS) foi essencial para observarmos a capilaridade alcançada pelo modelo de atenção básica 

do SUS em todo o território nacional.  

 

Não há outro sistema de informação no país que tenha este alcance, a exceção do Censo, 

organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A diferença está na 

periodicidade, já que os dados do SIAB são atualizados mensalmente, e o Censo decenalmente. 

Portanto, o Sistema de Informação da Atenção Básica é aquele com o maior potencial 

informativo sobre o território brasileiro. 

 

O potencial informativo do SIAB se potencializa também eu função do seu principal vetor de 

produção de dados, o agente comunitário de saúde. Este profissional tem a característica de ser 

um conhecedor profundo do lugar em que é inserido. E o lugar é por excelência o espaço do 

cotidiano, do acontecer solidário. O conhecimento do lugar nos traz o conhecimento, em 

microescalas, de todo o sistema de relações dali. 

 

Contudo, o que a elaboração desta pesquisa nos mostrou foi que o SIAB é incapaz de acolher 

em si o conhecimento que lhe é oferecido através da sua capilarização. Este sistema pode ser 

descrito como um conduto de informação que filtra uma parcela considerável da realidade 

encontrada em seu entorno. O principal dado produzido é de escala individual. Sabemos muito 

sobre o estado do corpo das pessoas, mas pouco dos lugares em que elas vivem. 

 

E para o sistema de saúde, o profundo conhecimento do lugar se faz necessário, já que na 

medida em que tal informação é ativada, a situação de saúde dos lugares emerge com maior 

clareza. A situação de saúde deve ser conhecida não através dos dados médicos individuais, 

mas com outros tipos de dados e metodologias que o SIAB não comporta. 

Vê-se que existe um conjunto de características de tal sistema de informação que impede que 

ele seja capaz de absorver com maior riqueza de detalhes as informações dos lugares. Contudo, 

o substrato que estrutura o SIAB ainda está lá, e é através dele que podemos pensar em outros 

modelos de redes de informação: A capilaridade dos agentes comunitários de saúde. 

 



Apesar da abrangência ainda insuficiente das equipes de saúde em Natal (e, diga-se de 

passagem, no país inteiro), fica claro que o conhecimento por eles guardado a respeito dos 

lugares em que atuam é inesgotável. O SIAB, enquanto banco de dados, não abarca este 

conhecimento da melhor forma, podemos pensar em reaproveitar os agentes de saúde em 

outras estratégias. 

 

Mas nada impede que o poder local crie meios para estimular a produção de informações sobre 

os lugares que não sejam apenas pelo SIAB. A comunicação entre a secretaria de saúde, os 

distritos sanitários e as unidades básicas deve ser aprofundada, através de novos espaços 

(coordenações, diretorias) que aproximem estas esferas administrativas. 

 

Com estas possibilidades, novos tipos de produtos, além das fichas e dos relatórios do SIAB, 

poderiam ser produzidos, e assim o planejamento dos serviços de saúde poderia ser executado 

a partir de novas perspectivas. 

 

É claro que devemos levar em consideração que o lugar, da forma tal como definimos em nosso 

trabalho, escapa ao pensamento setorizado. Sabemos que a sua investigação demanda outros 

tipos de informação que não sejam aqueles classicamente concebidos como “dados de saúde”. 

Desta forma, a responsabilidade sobre tal investigação deveria transcender ao setor público da 

saúde. Inclusive, dentro do modelo de pensamento das políticas setoriais, podemos afirmar que, 

através do SIAB e das políticas da atenção básica, podemos observar um esforço de transição 

para um pensamento intersetorial. 

 

Como já dito antes, foi a pretensão do SIAB em ser um sistema de informação que seja capaz de 

conhecer o território que nos legitimou a tecer estas considerações. O exercício de estudar este 

Sistema de Informação nos ofereceu outro exercício: O de conhecer a complexidade dos 

lugares, que, mesmo regido pela força caótica do cotidiano, é atravessado pela racionalidade da 

política e das normas. O que oferecemos, por fim, como produto científico destes exercícios, é a 

demonstração do que acontece quando reduzimos o lugar às fichas, aos relatórios, ao 

cronograma das normas, e aos esquemas científicos. 
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