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RESUMO 

O Centro de Fortaleza, ao longo dos séculos XIX e XX, foi cenário de diferentes dinâmicas, tornando-se 

o principal núcleo urbano, político, econômico e social do Ceará. Fortaleza foi, durante muito tempo, 

uma cidade monocêntrica, em meados do século XX há uma reconfiguração desse espaço com a 

descentralização do bairro e o surgimento de novos subcentros. Essas novas centralidades não 

suprem as demandas da cidade e da Região Metropolitana, máxima comprovada pelos dados da 

presente pesquisa, a qual confirma o Centro como importante polo da saúde. A ampliação dos centros 

públicos de saúde nas últimas décadas não atende a crescente demanda. Nesse contexto, o Centro 

vem fortalecendo o setor de serviços, mediante a instalação de novos estabelecimentos ― as ―clínicas 

populares‖ especializadas em consultas médicas e exames clínicos, atendendo a um público especifico 

a preços módicos. Esse processo dinâmico identificado durante a pesquisa deixa claro o papel do 

Centro e sua relevância como polo centralizador da saúde. 
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ABSTRACT 

Over the nineteenth and twentieth centuries the Center of Fortaleza was the scenery of different 

dynamics, becoming the main urban, political, economical and social center of Ceará. Fortaleza was for 

a long time, a monocentric city. In mid-twentieth century there is a reconfiguration of this space with the 

decentralization of the center and the appearance of new sub-centers. These new centers do not meet 

the demands of the city and metropolitan area, result proved by the survey‘s data confirming the Centre 

as an important hub of health. The expansion of public health centers in recent decades does not meet 

the growing demand. In this context, the Center has strengthened the services sector, through the 

installation of new facilities - the "popular clinics" specializing in medical and clinical examinations, 

responding to a specific audience at affordable prices. This dynamic process identified during the 

research, makes the role of the Centre clear and its relevance as a centralized hub of health. 

Keywords: Center; Reconfiguration e Hub of Health. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Fortaleza até o início do século XX foi um importante local residencial e de lazer 

da elite da cidade. Diante desse contexto Fortaleza foi, durante muito tempo, uma cidade monocêntrica. 

A existência de um único centro esteve ligada à concentração da burguesia comercial e financeira na 

área central, com seus estabelecimentos comerciais, de serviços e residências.    

 Tal cenário modifica-se em meados do século XX.  O centro deixa de ser o espaço 

preferencial da moradia, lazer e negócios da elite e passa por um processo dinâmico, no qual ocorre o 

fortalecimento de uma série de funcionalidades voltadas para um público de menor poder aquisitivo, 

sobressaindo-se o comércio popular e os serviços de educação e saúde. 

Tais funcionalidades tornaram-se referência para uma população proveniente principalmente 

das porções oeste, sul e sudeste da cidade, além dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), sendo significativa e singular a dinâmica que o Centro de Fortaleza adquire. Este é um local de 

transbordo, com um fluxo diário de trezentos mil transeuntes, que passam pelo bairro assumindo 

diferentes atividades: no percurso de casa para o trabalho ou em direção à escola, bancos, hospitais ou 

comércio, entre outras.  



O Centro agrega simultaneamente diferentes perspectivas de classes e funções culturais, 

desde a cultura erudita do Teatro José de Alencar a espetáculos em praça pública de artistas regionais, 

cinemas voltados para o público adulto, escolas com funcionamento noturno a preços módicos. Nesse 

sentido, dentro dessa dinâmica destacamos a funcionalidade do setor da saúde como tema a ser 

tratado na presente pesquisa, tendo em vista o seu papel no espaço urbano no Centro da capital 

cearense. 

 

A CIDADE DE FORTALEZA 

A cidade de Fortaleza em meados do século XIX adquire importância econômica, tornando-se 

o principal núcleo urbano, político, econômico e social do Ceará. Alguns fatores foram preponderantes 

para que a capital começasse a ter destaque dentro do cenário estadual.  

A independência em relação a Pernambuco, a abertura dos portos e os investimentos da 

metrópole nas capitais da colônia foi de extrema importância para sua ascensão, pois ela passou a 

usufruir de sua posição de capital.  Acerca desse momento, Dantas destaca:  

[...] esse prevalecimento de Fortaleza em relação às demais cidades cearenses dá-

se graças a sua condição de capital que propicia a obtenção de benefícios, devido a 

política centralizadora do império levar à constrição dos gastos públicos noutros 

núcleos urbanos (LEMENHE, 1991 apud DANTAS, 2009). 

Isso possibilitou a inserção do Ceará na divisão internacional do trabalho, por meio da 

produção do algodão, que passou a escoar pelo porto de Fortaleza. A cultura do algodão foi outro 

importante fator para o progresso da cidade. Esse quadro se forma a partir da Guerra de Secessão nos 

Estados Unidos da América, que impediu esse país de fornecer algodão para a Europa. 

Nesse cenário, outro elemento se destaca: a instalação de infraestruturas como as vias 

férreas, ligando o interior, área produtora do algodão, com a capital, onde a mercadoria era drenada, 

contribuindo, dessa forma, para a estruturação urbana da metrópole. Isso faz lembrar Costa (2008), 

quando afirma: 

Fortaleza drena as riquezas produzidas na província do Ceará e atrai o excedente 

da população rural. Este dinamismo econômico materializa-se no espaço urbano na 

forma de investimentos públicos e privados, com implantação de infraestrutura e 

serviços urbanos, construção de espaços de lazer, de moradias luxuosas e 

diversificação do comércio (COSTA, 2008, p. 68). 

 



 

Assim, Fortaleza vai se modificando, deixando de ser uma cidade inexpressiva, dotada 

apenas de funcionalidade administrativa, e passando a ter uma dinâmica que envolve processos 

econômicos, de urbanização, de migração, entre outros. A cidade que à época resumia-se ao que hoje 

é o centro tradicional, torna-se ―locus‖ de moradia, lazer e negócios da elite. 

Com a mudança de status político e econômico, a paisagem de Fortaleza modifica-se, 

influenciada pela cultura europeia ― principalmente francesa2 ―, com o aparecimento, por exemplo, 

de sobrados, mansões e palacetes, prédios públicos, pavimentação das vias, bonde a tração animal, 

iluminação a gás carbônico, instalação de empresas, lojas e cafés, armazéns, cinemas.  

A política de aformoseamento da cidade ultrapassa os aspectos físicos, traduzindo-se em 

práticas de controle social, interferindo no modo de vida, nos hábitos e costumes da população num 

processo de aculturamento, conduzindo à segregação social e residencial da cidade.  

Com a intensificação do acréscimo demográfico nas primeiras décadas do século XX, a 

cidade cresce, incorporando novos espaços que ultrapassarão os limites do centro tradicional, surgindo 

bairros como Jacarecanga, Benfica e Farias Brito, destinados principalmente à habitação. 

O resultado dessa expansão concretiza-se numa cidade, após a década de 1970, 

policêntrica, onde muitos bairros — como Aldeota e Montese — passam a oferecer serviços e comércio 

de acordo com as necessidades de seus moradores.  

Para Dantas (2009), a policentralidade ―[...] é uma tendência posta à cidade moderna, o que 

implicará numa nova centralidade a partir do momento em que o centro irá manter relações 

diferenciadas com os novos centros e o restante da estrutura urbana‖.  

Dessa forma, o Centro refuncionaliza-se, passando a especializar-se principalmente em locus 

de comércio e serviços, destacando-se, atualmente, nessas atividades e sendo referência na Região 

Metropolitana de Fortaleza e na Região Nordeste. 

 

CENTRO DE FORTALEZA: A CIDADE DENTRO DO BAIRRO 
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Europa ― principalmente da França ―, ficou conhecido como Belle Époque e teve início no final do século 

XIX, indo até as primeiras décadas do século XX.   



O Centro de Fortaleza é um dos bairros mais importantes histórica e economicamente, 

possuindo uma área de 5,6255 km. Com toda sua dinâmica e significado, é o único bairro de Fortaleza 

que possui uma Secretaria Executiva Regional exclusiva, a SERCEFOR, responsável, entre outras 

funções, pela coordenação de políticas públicas para o bairro. 

A dinâmica do Centro abrange desde os outros bairros da capital até os municípios da Região 

Metropolitana de Fortaleza, atraídos por uma gama de serviços e variedade comercial que coloca o 

bairro como segundo maior arrecadador de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) 

do Estado do Ceará, atrás apenas do distrito industrial de Maracanaú3.  Com a melhor infraestrutura da 

cidade, o bairro oferece serviços importantes na área da saúde, educação e lazer.  

Em relação ao lazer e à cultura, o Centro dispõe de 24 praças (é o bairro de Fortaleza com 

maior número de praças), oito teatros, três museus, uma galeria de arte, bares e boates, além do 

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, importante equipamento cultural da cidade. No que concerne 

aos serviços educacionais, abrange creches, escolas de educação infantil, ensino fundamental, médio 

e superior, cursos de informática, pré-vestibulares, técnicos e profissionalizantes. Apresentando ainda 

ampla oferta de serviços hospitalares, desde hospitais públicos de referência a clínicas médicas 

populares. 

Considera-se importante registrar que o bairro, no domínio religioso, conta com 

aproximadamente 34 instituições religiosas. Possui uma população de 28.538 moradores4. Essa função 

habitacional foi ao longo dos anos perdendo força no Centro da cidade, que se especializa 

principalmente na atividade comercial.  

Dessa maneira, no que diz respeito ao setor comercial, como já mencionado acima, o bairro é 

o segundo maior arrecadador de ICMS do Ceará. O comércio do Centro possui ampla variedade de 

produtos e serviços, os quais muitas vezes não são encontrados em outras áreas da cidade e da RMF. 

Essa importante dinâmica comercial foi abordada pelo jornal local Diário do Nordeste, em reportagem 

no ano de 2011, onde foi exposto o seguinte registro: 

Sobral, Caucaia e Juazeiro do Norte, cidades importantes do Ceará, com grande 
atividade industrial e comercial, perdem em arrecadação de ICMS para o centro 
comercial urbano de Fortaleza, cujas 3.761 empresas recolheram, em 2010, R$ 
216,6 milhões em ICMS. Isso é mais do que os R$ 211,9 milhões arrecadados em 
Caucaia; mais do que os R$ 145,3 milhões recolhidos em Sobral; e mais do que os 
R$ 87,7 milhões da arrecadação de Juazeiro do Norte. Só Maracanaú, com R$ 

                                                             
3 Município integrante da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 
4 Fonte IBGE – Censo Demográfico 2010. 



347,2 milhões, supera a arrecadação de ICMS do centro de Fortaleza (SERPA, 
Egídio. Diário do Nordeste, 2011). 

 
 
Os dados apontados pela reportagem reforçam a força comercial que o Centro possui, 

destacando-se a presença significativa da atividade comercial informal5 no bairro, atividade esta que 

estrutura territórios e modifica os espaços nos quais se inserem, possuindo um amplo raio de influência 

que abrange desde a RMF até o interior do estado, bem como as regiões Norte e Nordeste do País6.  

Percebe-se, com base no que acima foi exposto, que o Centro de Fortaleza exerce 

importante papel no cenário Estadual e Regional. Elegeu-se, pois, como foco do presente estudo os 

serviços de saúde oferecidos nesse bairro, pela importante dinâmica urbana que essa funcionalidade 

exerce sobre o espaço local. 

 

ESPACIALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE SAÚDE DO CENTRO DE FORTALEZA – 

CE 

Nos últimos anos houve no Estado do Ceará uma ampliação na rede pública de saúde, com a 

instalação de três importantes hospitais regionais no interior do estado: o Hospital Regional do Cariri 

(HRC), localizado em Juazeiro do Norte, inaugurado em abril de 2011; o Hospital Regional Norte 

(HRN), inaugurado em janeiro deste ano; o Hospital e Maternidade Regional do Sertão Central (HRSC), 

que será inaugurado até setembro de 2013. O próximo hospital a ser instalado é o Hospital Regional 

Metropolitano (HRM) no município de Maracanaú atendendo a Região Metropolitana de Fortaleza.  

Os serviços públicos de saúde, segundo o governo do estado, terão uma das maiores redes 

de assistência à saúde do país, com a instalação de 22 policlínicas, 18 Clínicas de Especialização 

Odontológica (CEOs) e 48 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24 horas). Todavia a carência de 

hospitais regionais permanece significativa, não abrangendo toda a demanda de pacientes, sendo 

transferidos para Fortaleza. Percebe-se que há um esforço no sentido de descentralizar os serviços de 

saúde no estado, sobre esse processo Guimarães afirma que: 

As transformações recentes no setor saúde podem ser relacionadas aos processos mais 
amplos de ‗multi(poli)centralidades‘. A distribuição dos equipamentos de saúde pela cidade 
estaria associada aos processos de (re)estruturação urbana, com profundos impactos na 
dimensão simbólica da vida urbana. (SPÓSITO, 1996 apud GUIMARÃES, 2001:164-165). 
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 Sobre a atividade informal no Centro de Fortaleza, ver Dantas (1995) e Santos; Silva, e Silva (2011). 

6 Fonte: SECEFOR. 



Assim, dentro desta lógica apresentada pelo autor, de uma (re)estruturação urbana onde os 

equipamentos de saúde se espacializam gerando importantes relações no espaço urbano, destacamos 

o centro de Fortaleza como importante polo de saúde, possuindo importantes equipamentos que 

exercem atratividade sobre a população da capital, da RMF e do interior do estado, entre os quais 

citam-se: o Instituto Doutor José Frota (IJF), o Hospital Geral Doutor César Cals, a Santa Casa de 

Misericórdia, o Centro de Especialidades Médicas José de Alencar, o Hospital SOS, o Pronto Socorro 

Prontomédico,o Hospital Luiz de França, o Hospital Cura D‘Ars, o Hospital da Policia Militar do Ceará, o 

posto do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará do (ISSEC), além de expressivo 

número de clínicas médicas populares. 

É notável a busca de serviços médicos pela população de Fortaleza, principalmente das 

porções oeste da cidade, dos municípios da RMF e de outras cidades do Estado do Ceará. Devido à 

grande procura os hospitais e centros de saúde não conseguem suprir essa necessidade, o que causa 

superlotação dos serviços públicos de saúde, escassez de leitos, atraso nos atendimentos e adiamento 

de exames. 

As unidades de saúde não possuem suporte para o atendimento de exames laboratoriais, 

radiológicos, de imagem e cardiológicos, e as clínicas populares surgiram para preencher essa lacuna, 

com a oferta de consultas especializadas e diagnósticos rápidos.   

Diante dessa demanda, o bairro vem fortalecendo os serviços de saúde mediante a 

instalação de clinicas populares, especializadas em consultas médicas e exames clínicos, geralmente 

possuindo equipamentos modernos para a realização de exames e atendendo a um público especifico 

a preços populares. Discutindo essa temática Victalino expõe que: 

[...] a assistência médica privada vem criando novas formas para se colocar no mercado, 
adequando-se inclusive, ao baixo poder de compra de amplos segmentos da população. As 
‗clínicas populares‘ vêm-se conformando enquanto um segmento do subsistema privado 
voltado à população de baixa renda (VICTALINO, 2004). 

 

Em períodos anteriores, esses serviços de clínicas privadas estavam concentrados na 

Aldeota, de acordo com os dados da pesquisa, é notável a relevância desses equipamentos, 

principalmente quando se compara o percentual de instalações modernas com o percentual existente 

na cidade.  

Desta forma, diante de novo contexto, buscou-se entender a recente espacialização desses 

equipamentos. Para tanto foi realizado a localização e contabilização dos hospitais e clínicas do bairro 

investigado com auxílio do Google Earth, sendo confirmado através de trabalho de campo e marcação 

das coordenadas via GPS. O (mapa 1 ) ilustra a localização desses equipamentos. 



 

 

     Mapa 1: Mapa de Localização dos Equipamentos e Serviços de Saúde no Centro de Fortaleza Ceará - 2012. Elaboração: GODOY, 2012. 

  

As maiores concentrações dos equipamentos de saúde estão entre as Avenidas Duque de 

Caxias e a Avenida Domingos Olímpio, localidades que possuem grande fluxo de linhas de ônibus, e 

onde ocorre a integração do Terminal de Passageiros da Praça Coração de Jesus e o Terminal 

Rodoviário da Avenida Domingos Olímpio. Nesse contexto Guimarães afirma que: 

Os serviços de saúde são articulados aos centros nervosos de redes cada vez mais 
extensas de serviços de produção e consumo urbanos (SINGER, 1978) e podem ser 
considerados elementos fundamentais do processo de (re)estruturação da centralidade 
urbana (SPÓSITO, 1996 apud GUIMARÃES, 2001:157).  

Nesse sentido, a circulação e os transportes são fundamentais para a compreensão do 

processo de reestruturação urbana e espacialização dos equipamentos urbanos de saúde. O (mapa 2 ) 

mostra a distribuição e concentração dessas clínicas e hospitais localizados no bairro Centro. 

 



 

       Mapa 2: Mapa da Distribuição das Clínicas e Hospitais do Centro de Fortaleza Ceará – 2012. Elaboração: GODOY, 2012 

   

Pesquisas de campo realizadas no Centro de Fortaleza permitem afirmar que os 

estabelecimentos de saúde7 detêm, em relação à cidade: 40,54% dos Eletroencefalógrafos; 28,18% 

dos Ultrassons de Doppler Coloridos; 25,53% dos Tomógrafos; 15,27 % dos Laparoscópios; 15,20% 

dos Endoscópios Digestivos; 10,90% dos Eletrocardiógrafos; 8,45% dos Endoscópios das Vias 

Respiratórias. A concentração de equipamentos de saúde ficam no entorno dos grandes hospitais 

públicos de referência da área Central de Fortaleza, e essas instalações são perceptíveis pela afluência 

às clínicas, aos laboratórios, às lojas de materiais hospitalares e às funerárias.  

Logo abaixo na (tabela 1) está exposto o total de equipamentos da saúde, localizados nos 

hospitais e clínicas da cidade de Fortaleza. De acordo com a tabela é possível visualizar o número de 

equipamentos do Centro em relação aos demais existentes na cidade. 
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Pesquisa realizada pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 5/6/2012. Juntamente 

ao trabalho de campo. 

 



                         Tabela 1: Equipamentos da saúde do Centro de Fortaleza CE – 2012.  

Equipamentos hospitalares  Fortaleza  Centro  Percentual  

Eletrocardiógrafo  477  52  10,9%  

Raio X  221  76  34,39%  

Ultrassom Ecógrafo  151  15  9,93%  

Ultrassom Doppler Colorido  149  42  28,18%  

Ultrassom Convencional  144  28  19,44%  

Endoscópio Digestivo  138  21  15,21%  

Laparoscópio/Vídeo  72  11  15,27%  

Endoscópio/ Respiratório  71  6  8,45%  

Mamógrafo  46  21  45,65%  

Eletroencefalógrafo  37  15  40,54%  

Tomógrafo  47  12  25,53%  

Ressonância Magnética  12  1  8,3%  

 

Fonte: CNES, adaptação dos dados da pesquisa de campo, realizada em 11.10.2012. Elaboração GODOY, 2012. 

 

 

O FENÔMENO DA EXPANSÃO DAS CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE FORTALEZA 

       

O fenômeno de expansão das clínicas populares iniciou-se há cerca de uma década. Os 

atendimentos a preços populares teve origem na Santa Casa de Misericórdia, no setor de atendimento 

da Casa de Saúde Eduardo Salgado, anexo ao hospital, com atendimento a pacientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), mediante ao pagamento da consulta. 

Com o fechamento temporário dessa modalidade de serviço na instituição, os próprios 

médicos que atendiam nesses consultórios, foram os primeiros investidores a instalarem as clínicas 

populares, localizadas em frente ao hospital, visando atender a crescente demanda pelo serviço. 

Atualmente essas clínicas são em grande parte, dirigidas e administradas pelos antigos médicos que 

atuaram em hospitais públicos e privados da capital principalmente na Santa Casa de Misericórdia.     

 Nas ruas Doutor João Moreira e Senador Pompeu há uma concentração considerável de 

clinicas médicas populares e consultórios, localizados nas proximidades da Santa Casa de 

Misericórdia, área conhecida popularmente por ―Quarteirão das Clínicas‖ visualizada na (foto 1). 



 

                           Foto 1: Rua Dr. João Moreira. ―Quarteirão das Clínicas‖. Fonte: GODOY, 2012. 

 

  A clientela que busca esses serviços é composta por parcelas de usuários que procuram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e não encontram atendimento, são desprovidos de planos de 

assistência médica particular e procuram preços mais acessíveis, tentando evitar as intermináveis filas 

dos postos de saúde e a demora na obtenção de autorização de exames. Sobre essa temática, 

Guimarães cita que: 

[...] somos tanto participantes como observadores de um perverso processo que 

transforma cada vez mais as pessoas em clientes. As mídias fizeram acreditar que 

saúde se compra à prestação, escolhendo o produto pela qualidade, pelo preço e pelo 

modo de atendimento. (GUIMARÃES, 2001:156). 

 

Os valores das consultas médicas variam entre 8 e 9,7% do salário mínimo, enquanto os 

exames custam em média 16% desse valor.  Entre as especialidades médicas estão, entre outras: 

cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, mastologia, neurologia, 

ortopedia, pediatria, proctologia, psiquiatria, reumatologia, urologia, otorrinolaringologia, pneumologia, 

nutrição, medicina do trabalho, clínica geral, cirurgias gerais. 

Na (tabela 2) que foi organizada com base nos dados coletados dos trabalhos de campo, é 

possível constatar a média de preço dos serviços médicos das clinicas populares e convencionais em 

funcionamento no Centro de Fortaleza. 

 

Tabela 2: Média de preços dos serviços de saúde das Clínicas convencionais e populares no Centro de Fortaleza Ceará – 2012. 

 

CLÍNICAS  CONSULTA  MAMOGRAFIA  ULTRASSOM  ELETROCARDIOGRAMA  

Clínicas Convencionais  R$ 150,00  R$ 120,00  R$ 100,00  R$ 40,00  

Clínicas Populares  R$ 60,00  R$ 60,00  R$ 40,00  R$ 15,00  

 

Fonte: Pesquisa direta em 11.10.2012. Elaborada por Godoy. 



 As clínicas populares distinguem-se das convencionais principalmente pela diferenciação dos 

preços dos serviços ofertados, a economia chega a 60%, nos valores das consulta médica e exames 

laboratoriais, radiológicos, de imagem e cardiológicos. Grande parte dos médicos que atendem nas 

clínicas e nos consultórios também trabalha em hospitais de grande porte públicos e privados da capital 

e, em alguns casos, eles disponibilizam os próprios equipamentos para a efetivação de exames nos 

pacientes e revezam os consultórios com médicos de outras especialidades. 

O marketing é realizado pela internet em sites de divulgação de serviços; por meio dos 

próprios funcionários das instituições públicas de saúde; em blogs de alguns municípios da RMF e de 

outras cidades do estado; pelos próprios usuários; por taxistas; por frequentadores do Centro de 

Fortaleza.  

A realidade dessas clínicas populares foi representada no depoimento de um usuário, em 

reportagem realizada pelo jornal Diário do Nordeste, no dia 29 de novembro de 2011. A senhora 

Silvana Souza, relatou: ―Sou de Irauçuba e meu irmão precisa fazer um exame de joelho que não tem 

lá. Foi o pessoal da Secretaria de Saúde de lá que indicou essas clínicas, dizendo que aqui era mais 

garantido‖. 

Esse depoimento reforça o que acima foi exposto acerca das dificuldades de depender do 

SUS, as quais levam à busca de outras opções mais acessíveis em termos de agilidade e custo.   

A propósito do que está sendo discutido, o Dr. Carlos Efrem Lustosa da Costa, ex-secretário 

de saúde8, expõe que nos postos de saúde raramente há médicos especialistas, e para suprir essa 

deficiência os clínicos gerais pedem uma série de exames, gerando um custo para o Estado e para o 

paciente. Diferentemente, quando há uma avaliação por um especialista, a possibilidade de um 

diagnóstico por meio de exames complementares são maiores, havendo uma redução de tempo e 

custo.  

Além de prestar atenção individual, algumas clínicas fazem atendimentos a convênios por 

agendamento prévio, havendo geralmente uma demora na marcação desses exames e dessas 

consultas, pois a prioridade são os clientes particulares que pagam em espécie e são atendidos 

diariamente, por ordem de chegada. Os convênios levam em torno de trinta a quarenta dias para 

reembolsarem os valores desses procedimentos, que são ainda abaixo da tabela, e essa prática da 

clínica em não atender com rapidez os convênios gera insatisfação nos usuários, como se observa no 

depoimento do funcionário Sílvio Costa: 

                                                             
8 Entrevista concedida durante o trabalho de campo nas “Clínicas Populares” do Centro de Fortaleza, em 

11/06/2012. 



Sou funcionário da clínica e vejo comumente clientes revoltados em pagar altos valores pelos 
planos de saúde e não terem assistência devida. Procuram as clínicas, desembolsando, além 
da mensalidade do plano, um dinheiro extra para serem atendidos com urgência (Silvio Parsifal 
Costa, funcionário da Clínica do Coração, entrevistado em 11.6.2012). 

       

Dessa forma, observa-se que as clínicas desenvolvem estratégias de permanência no 

mercado, dando preferência ao atendimento do fluxo diário de usuários, gerando, dessa forma, uma 

fluidez econômica, refletindo diretamente no valor dos serviços prestados. Outro importante fator 

relacionado às clínicas populares é o fato de elas não terem registro no Conselho de Medicina do 

Estado (CREMEC), funcionando, em grande parte, apenas como consultórios.  

Segundo o proprietário de uma das clínicas, não houve vistoria para a verificação das normas 

técnicas, exigidas pelo Ministério da Saúde, o que denuncia uma omissão por parte do Conselho em 

relação ao funcionamento desses estabelecimentos. Na reportagem já citada do jornal Diário do 

Nordeste, membros do Conselho argumentam que as instalações são irregulares e há prática da 

propaganda de serviços médicos.  Enquanto não há regularização perante os órgãos administrativos e 

nem soluções para o congestionamento dos serviços públicos de saúde, as pessoas encontram 

soluções de atendimento nas clínicas populares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Centro de Fortaleza, ao longo dos anos, foi cenário de diferentes dinâmicas. Nos séculos 

XIX e XX, adquire importância econômica, política e cultural tornando-se o principal núcleo urbano do 

Ceará. Em meados do século XX há uma reconfiguração desse espaço com a descentralização do 

bairro e o surgimento de novos subcentros. 

Com uma forte dinâmica diária, o Centro é um local de transbordo e as novas centralidades 

não suprem as demandas da cidade de Fortaleza e da Região Metropolitana, máxima comprovada 

pelos dados da pesquisa, que apontam a relevância da quantidade de equipamentos hospitalares em 

relação ao total existente na cidade, confirmando o Centro como importante polo de saúde.   

Houve uma ampliação dos hospitais e centros públicos de saúde nas últimas décadas, no 

entanto a demanda vem aumentando, tornando o SUS um sistema falho. Nesse contexto, o Centro 

vem fortalecendo o setor de serviços, entre eles o serviço da área da saúde, mediante instalação de 

novos estabelecimentos ― as ―clínicas populares‖ ―, com o propósito de preencher essa lacuna 

deixada pelo setor público. 



Esse processo dinâmico identificado durante a pesquisa deixa claro o papel do Centro e sua 

relevância econômica, social e política, tendo em vista a grande concentração do comércio e dos 

serviços, além das diferentes funcionalidades existentes, desconstruindo o mito de ―morte do Centro‖. 
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