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RESUMO 

Esta dissertação trata da (re)produção de desigualdades, na implementação de políticas públicas, 

nos atendimentos em matéria de atenção à saúde reprodutiva na Atenção Primária em Saúde (APS). 

O objetivo é contribuir com as análises que refletem sobre como discussões a respeito de 

(re)produção de desigualdades no nível da rua, já consolidadas em contextos internacionais, 

aplicam-se ao caso brasileiro. Nesta tarefa de contextualização, enfatizamos as desigualdades de 

gênero, que se articulam a outros tipos de desigualdade, como raça e condição socioeconômica. 

Em atenção à literatura especializada e a diferentes enfoques sobre o exercício de 

discricionariedade por burocratas de nível de rua (BNR), investigamos a (re)produção de 

desigualdades de gênero nas dimensões do sistema organizacional e dos processos de categorização 

e julgamento que marcam o exercício da discricionariedade. O caso da atenção à saúde reprodutiva 

justifica-se pelos atravessamentos de gênero. Fizemos pesquisa Unidades Básicas de Saúde com 

indicadores socioeconômicos e de qualidade de vida contrastantes. Os dados empíricos levantados 

foram documentos e entrevistas, sendo os primeiros normativos de níveis federal e municipal sobre 

a APS, assim como orientações e comandos voltados para o trabalho com saúde reprodutiva. Já as 

segundas foram entrevistas semiestruturadas, que buscaram captar percepções e valores sobre as e 

os pacientes-usuárias/os no tema de estudado. Fizemos, ademais, aplicação de vinhetas, procurando 

obter comparações. Como resultado, na dimensão político-organizacional, nós identificamos que 

as BNR sentem restrições por falta de recursos e pela necessidade de cumprir metas, o que as leva 

a racionar o atendimento em visitas, consultas de pré-natal e de planejamento familiar. Já na 

dimensão das categorizações e julgamentos, percebemos que são caracterizados tanto por questões 

de diferença socioeconômica, como por criação de fronteiras simbólicas com fundamento em 

moralidade. Este aspecto predomina em relação ao socioeconômico, havendo, no entanto, registro 

de algumas diferenças entre categorizações por profissionais, por UBS e por vinheta. Do ponto de 

vista da reprodução de desigualdade, mapeamos categorizações e encaminhamentos que apontam 

para tutela das escolhas e caminhos de algumas mulheres, assim como para a reiteração de papéis 

de gênero que responsabilizam mulheres e mães, em detrimento de homens, pais e parceiros, 

reiterando, assim, desigualdades intrafamiliares. 

 

Palavras-chave: burocracia de nível de rua; implementação; reprodução de desigualdades; gênero; 

atenção primária em saúde; atenção à saúde reprodutiva.   



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This essay is about the (re)production of inequalities in the implementation of public policies in 

attendance regarding reproductive health care in Primary Health Care (PHC). The objective is to 

contribute to analyzes that reflect on how discussions already developed in international contexts 

regarding (re)production of inequalities at street level apply to the Brazilian case. In this 

contextualization task we emphasize gender inequalities, which are linked to others such as race 

and socioeconomic status. Parting from specialized literature and different approaches to the 

exercise of discretion by street-level bureaucrats (SLB), we investigate the (re)production of gender 

inequalities in the dimensions of the political-organizational systems and the processes of judgment 

and categorization that mark the exercise of discretion. The case of reproductive health care is 

justified by gender implications. We conducted our research on Basic Health Units (acronym in 

Portuguese: UBS), contrasting socioeconomic and quality of life indicators. The empirical data 

collected were documents and interviews: the first were norms at the federal and municipal levels 

on PHC, as well as guidelines and commands aimed at working with reproductive health. The 

second, on the other hand, were semi-structured interviews, which sought to capture perceptions 

and values about patients-users. In addition, we applied vignettes, seeking comparisons. As a result, 

in the political-organizational dimension, we identified that the SLB feel constrained by lack of 

resources and the need to meet goals, which leads them to ration the attendance during visits, 

prenatal consultations and family planning. In the dimension of categorizations and judgments, we 

realize that they are characterized both by issues of socioeconomic difference, and by the creation 

of symbolic borders based on morality. This aspect predominates in relation to the socioeconomic 

one. However there are some differences between categorizations by professionals, by UBS and 

by vignette. From the point of view of the reproduction of gender inequalities, we map 

categorizations and referrals that point to the tutelage of choices and paths of some women, as well 

as to the reiteration of gender roles that hold women and mothers responsible at the expense of 

men, fathers and partners reinforcing thus intrafamily inequalities. 

 

Keywords: street-level bureaucracy; implementation; reproduction of inequalities; gender; 

primary health care; attention to reproductive health.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propõe-se a analisar o potencial de (re)produção de desigualdades, no 

exercício de discricionariedade dos burocratas de nível de rua (BNR) encarregados de implementar 

a atenção em saúde reprodutiva, na Atenção Primária em Saúde (APS)1, em diferentes contextos 

intramunicipais. O foco da investigação são, de um lado, os aspectos organizacionais e, de outro, 

os processos de categorização e julgamento operados por estes BNR, a partir de aspectos sociais 

mais amplos que os informam, numa sociedade atravessada por desigualdades socioeconômicas e 

de gênero. 

Trata-se de um trabalho do “campo de públicas”, cujas análises têm pontuado a 

importância de compreender a implementação não como mera execução de uma política 

previamente formulada, mas como um processo permeado por diversas decisões (HILL, 2006; 

FARIA, 2012;), as quais engendram uma complexa cadeia de atores e transformações (LOTTA, 

2012). Dentre os diversos atores presentes na cadeia de implementação, destacam-se os burocratas 

de nível de rua (BNR)2, que podem ser compreendidos como “trabalhadores do serviço público 

que interagem diretamente com os cidadãos no curso de seus trabalhos e que têm discricionariedade 

substancial na execução de seu trabalho (tradução nossa)3” (LIPSKY, 2010, p.3). Enquanto atores 

da linha de frente, os BNR são premidos, simultaneamente, pelos comandos hierárquicos e pelas 

demandas dos usuários. Segundo Lipsky (2010), BNR efetivamente fazem políticas públicas, ao 

exercer a discricionariedade, discussão central na literatura que os analisa. 

O ato discricionário é aquele que prevê algum grau de arbitrariedade dentro dos limites 

legais de sua atuação, isto é, liberdade dentro de alguns constrangimentos (HUPE, 2013). Do ponto 

de vista analítico, importa diferenciar o espaço da discricionariedade e o exercício da 

discricionariedade, sendo a primeira noção referente à existência de regras e à forma como foram 

construídas, enquanto a segunda trata da forma como eles agem, em relação a outros elementos 

que orientem e influenciem sua ação (LOTTA; SANTIAGO, 2017). A noção de espaço é 

importante, enquanto ponto de partida da análise da discricionariedade, na medida em que 

 

1 Também chamada, nos documentos oficiais, de Atenção Básica em Saúde (ABS). 
2 Neste trabalho, usaremos com o mesmo sentido as expressões “burocratas de nível de rua” e 

“trabalhadores/profissionais da linha de frente”. Apesar de reconhecer eventuais disputas sobre a adequação de usar o 

termo burocracia, usaremos as diferentes expressões como sinônimos, tendo como principal caracterização o 

protagonismo na entrega do serviço nas pontas. 
3 Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have substantial 

discretion in the execution of their work are called street-level bureaucrats in this study. 
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contextualiza o ambiente de implementação e os constrangimentos formais a que estão submetidos 

os BNR. 

Já a discricionariedade como exercício concentra-se nas variações de ação e decisão 

desses burocratas e, portanto, na distribuição de recursos e reconhecimento de direitos que operam 

cotidianamente (LOTTA; SANTIAGO, 2017). Se, por um lado, é nessa variação que se encontram 

ações de engajamento e esforço excepcional para ajudar alguns cidadãos, é também nela que reside 

o potencial de tratamento e atenção desiguais (BRODKIN; MAJMUNDAR, 2010; 

CAVALCANTI; LOTTA; PIRES, 2018; LIPSKY, 2010; LOTTA; PIRES, 2019; MAYNARD-

MOODY; MUSHENO, 2003; PIRES, 2019), eventualmente ferindo as expectativas sociais de 

justiça e imparcialidade (ROTHSTEIN; TEORELL, 2008). Este aspecto evoca a preocupação de 

central deste trabalho: a relação entre o exercício de discricionariedade e a (re)produção de 

desigualdades pelos BNR.  

Parte das análises foca em como os BNR respondem aos incentivos e recursos dos 

sistemas político e organizacional. A ideia, nesse caso, é de uma resposta comportamental diante 

das alternativas oferecidas, ou seja, a ação discricionária ocorre dentro de um repertório 

condicionado por esses sistemas (LOTTA, 2012). Trata-se de uma perspectiva que enfatiza, por 

exemplo, como o trabalho no nível da rua é estruturado e formatado, a partir dos arranjos de 

governança entre Estado e organizações não estatais implementadoras, das dinâmicas de bem-estar 

social e financiamento das políticas públicas etc (BRODKIN, 2013, 2015). 

A (re)produção de desigualdades, desta perspectiva, tem a ver com o desenvolvimento de 

práticas e “válvulas de escape” emocionais de trabalhadores da linha de frente, que servem para 

simplificar a realidade com a qual precisam lidar (LIPSKY, 2010). Nesse sentido, são possíveis 

práticas de atenção e tratamentos desiguais, que acarretam exclusões administrativas e, assim, 

afetam com diferentes intensidades os grupos atingidos (BRODKIN; MAJMUNDAR, 2010); ou 

estratégias para reduzir a disponibilidade do serviço e processar a enorme demanda que pressiona 

o trabalho cotidianamente (LIPSKY, 2010; TUMMERS, 2017). 

Mas esses aspectos são apenas parte da explicação do exercício da ação discricionária, já 

que fatores sociológicos mais amplos são relevantes nas dinâmicas de (re)produção de 

desigualdades operadas por burocratas de nível de rua (MØLLER, 2009). Assim, optamos por 

abordar as desigualdades não somente como resultado das decisões dos BNR, mas como 

constitutivas da implementação, em decorrência de sua inserção sociocultural e de seus valores e 
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visões de mundo (LOTTA; PIRES, 2019; MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). Nesse 

sentido, torna-se interessante trabalhar com a perspectiva das categorizações e julgamentos como 

parte do exercício da discricionariedade (LIPSKY, 2010; LOTTA, 2019a; MØLLER, 2009). 

É bastante consolidada, na literatura, a noção de que BNR categorizam demandas 

individualizadas de usuários que chegam a eles, tornando-os legíveis para o Estado por meio do 

encaixe em determinados padrões (LIPSKY, 2010). Contudo, considerando que os processos de 

categorização não se explicam somente em função de necessidades burocráticas, mas também por 

valores, normas e outros elementos culturais (HARRITS; MØLLER, 2014a; LOTTA; PIRES, 

2019; MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003; MØLLER, 2009; MØLLER; HARRITS, 2013; 

SIBLOT, 2006a), trabalharemos com a ideia de categorias como princípios organizadores da forma 

de compreensão e atuação no mundo e das formas de relacionamento e interação, o que está 

presente tanto no desenho das políticas – categorias oficiais –, como em sistemas de concepções 

mais amplas sobre o mundo e as pessoas – categorias sociais (HARRITS; MØLLER, 2011). 

A categorização, por sua vez, é o processo cognitivo de julgamento, que pode ser fundado 

em merecimento (deservingness) – dimensão da moral individual – ou em direito (entitlement) – 

dimensão da moral coletiva, acordada. Funciona ao classificar e valorar, reduzir ambiguidades 

sociais e produzir inclusão ou exclusão (MØLLER, 2009). Trata-se, ainda, de um processo de 

atribuição de identidades e pertencimentos. Para tanto, as características do usuário são muito 

importantes, seja de uma perspectiva individual ou na relação que estabelecem com o serviço 

(DUBOIS, 2009; MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003; PIRES, 2017a). 

Essas discussões, em geral, são desenvolvidas em contextos nacionais muito diferentes do 

brasileiro, seja pela menor desigualdade social ou por desenhos de proteção social distintos. Diante 

disso, torna-se interessante pensar como esses debates podem ser lidos no contexto nacional. 

Podemos transpor as análises? Com quais especificidades lidamos? Trabalhos nesse sentido 

apontam para a importância de considerar a alta desigualdade socioeconômica que caracteriza o 

país e o fato de que este, ao mesmo tempo que enfrenta restrições de recursos, implementa políticas 

sociais universais (LOTTA, 2019; LOTTA; PIRES, 2020).  

Assim, este trabalho procura contribuir com as análises que têm por objetivo refletir como 

discussões sobre (re)produção de desigualdades no nível da rua, já bastante consolidadas em 

contextos internacionais, aplicam-se ao caso brasileiro. Nesta tarefa de contextualização, 

acrescentamos a ênfase nas desigualdades de gênero, junto das desigualdades socioeconômicas. 



19 

 

 

 

Nossa escolha é justificada pela potência de explorar questões específicas relacionadas a gênero no 

cotidiano da linha de frente, na medida em que recorta e ilumina, nas discussões mais gerais, a 

(re)produção das desigualdades dessa ordem. O Brasil é um país fortemente atravessado por 

desigualdades de gênero, que se articulam a outras desigualdades, como raça e condição 

socioeconômica4, e se refletem em disparidades de renda, escolaridade, condições de trabalho, 

acesso a direitos reprodutivos, entre outras. Desse modo, é de se perguntar: como a dimensão 

político-organizacional importa para (re)produção de desigualdades relacionadas a gênero? E os 

processos de categorização? 

Tomando em conta essas considerações, a presente dissertação procura responder: 

a) como os incentivos dos sistemas políticos e organizacional refletem-se no exercício 

cotidiano de discricionariedade das profissionais de linha de frente, potencialmente 

(re)produzindo desigualdades relacionadas a gênero? 

b) como os processos de categorização caracterizam o exercício de discricionariedade 

dos BNR em face das desigualdades socioeconômicas e de gênero nacionais? Como 

eles refletem questões sociais mais amplas? 

Para ambas as questões, recorremos à tematização das questões de gênero, com ajuda de 

trabalhos da sociologia do guichê, ao pensar como atravessam as usuárias dos serviços públicos na 

vida privada e na relação com os serviços (SIBLOT, 2006b) e, ao mesmo tempo, como importam 

para as profissionais do nível da rua, que são majoritariamente mulheres (SIBLOT, 2006a). Além 

disso, para a segunda questão, nós tivemos como parâmetro duas discussões da literatura: de um 

lado, a ideia de categorizações e julgamentos como orientados por motivos de distância social 

(HARRITS, 2019a; HARRITS; MØLLER, 2014a) e, de outro, a perspectiva da sociologia cultural, 

que discute o papel central da moralidade na criação de fronteiras simbólicas entre grupos de 

posição social semelhante (LAMONT, 2000; 2017) – o que tem muitas relações com noções 

socialmente compartilhadas sobre gênero. 

Para perseguir as questões de pesquisa e mobilizar as reflexões sobre gênero, distância 

social e moralidade, escolhemos como caso empírico a atenção à saúde reprodutiva no Sistema 

Único de Saúde (SUS), um caso que passa pelo eixo de reconhecimento dos direitos sexuais e 

 

4 Algumas autoras discutem a questão usando a expressão “classe” (HARRITS, 2019a; HARRITS; MØLLER, 2014b), 

o que também fazemos eventualmente. 
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reprodutivos enquanto direitos humanos fundamentais e, ao mesmo tempo, pelo eixo de 

materialização de políticas públicas, já que tem na área da saúde um espaço importante de políticas 

de efetivação desses direitos. Estes, de um modo geral, foram reconhecidos pela comunidade 

internacional ao longo da segunda metade do século XX, ao ecoar reivindicações dos movimentos 

de mulheres em todo o mundo, por meio de tratados e planos de ação, dentre os quais a Conferência 

Internacional de População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, Egito, (1994), que definiu 

oficialmente os direitos reprodutivos. 

No Brasil, com incidência igualmente fundamental dos movimentos de mulheres, os 

direitos reprodutivos estão oficialmente no ordenamento jurídico desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, no § 7º do art. 2265, que, por sua vez, foi regulamentado pela lei nº 

9.263 de 12 de janeiro de 1996, a Lei de Planejamento Familiar. O percurso de reconhecimento de 

direitos reprodutivos no Brasil é bastante marcado, pelo momento da redemocratização, pelos 

conflitos travados na arena social à época e pelas relações com outros movimentos e reivindicações, 

como os grupos de esquerda e o movimento sanitarista (ÁVILA, 1993, 2019; PITANGUY, 2019). 

O advento da CF/1988 também consagrou o reconhecimento da saúde como direito no 

ordenamento jurídico brasileiro e lançou as bases do SUS, ao prever saúde universal e gratuita. A 

implantação do sistema, a princípio, na década de 1990, foi consolidada nos anos 2000, com a 

reorganização do modelo de atenção que colocou ênfase e prioridade na atenção básica em saúde 

(ABS).  

Do ponto de vista prático, portanto, desenha-se um desafio para o Estado e o papel que 

desempenha em relação aos cidadãos e cidadãs: assegurar direitos simultaneamente compreendidos 

como direitos de liberdade individual (atuação negativa) e direitos sociais (prestação positiva), 

numa sociedade fortemente atravessada por desigualdades socioeconômicas, raciais e de gênero. 

Essa questão aplica-se à ação do Estado em diferentes âmbitos, mas é particularmente explicitada 

pelos agentes públicos que materializam, na linha de frente dos serviços, as políticas públicas de 

saúde no cotidiano dos cidadãos. 

Considerando o interesse em olhar para essa questão mais ampla relativa ao Estado, a 

partir do nível da rua, escolhemos trabalhar com o recorte da atenção básica em saúde, a respeito 

 

5 “§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar 

é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 
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da qual existem análises que inspiram este trabalho (LOTTA, 2010; 2019; LOTTA; PIRES, 2020; 

MILANEZI; SILVA, 2019) e cujas características fazem do caso especialmente útil para nossa 

discussão. A implementação da APS cabe, sobretudo, aos municípios, e diferentemente das 

atenções “secundária” e “terciária”, de cunho mais hospitalar e encarregadas de atendimentos e 

procedimentos de maior complexidade, é pautada por atendimento ambulatorial e orientada para 

prevenção e promoção de saúde. 

Nas temáticas de saúde reprodutiva, a ABS foca principalmente em prevenção de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)6, anticoncepção e acompanhamento pré-natal. É 

especialmente interessante, para a nossa discussão, por funcionar como “porta de entrada” do 

sistema de saúde e operar numa lógica de referência e contrarreferência: é a partir do 

acompanhamento na atenção básica que pacientes acessam outros níveis de complexidade e 

especialização do sistema, e é para a atenção básica que voltam para acompanhamento após 

procedimentos mais complexos – como partos e laqueaduras, no nosso caso. As organizações de 

nível de rua que implementam a ABS são as Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Para viabilizar a análise, a pesquisa foi realizada na cidade de São Paulo, uma metrópole 

plena de desigualdades. A justificativa de retratar o contexto urbano passa pela maior concentração 

populacional nessas áreas e a importância das discussões sobre esse tipo de desigualdades para o 

debate nacional. Além de análise documental, fizemos entrevistas e aplicamos vinhetas em duas 

UBS, cuja escolha obedeceu a três critérios: i) ser gerida pela mesma Organização Social de Saúde; 

ii) pertencer a regiões distantes do ponto de vista socioeconômico e iii) implementar a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). 

O primeiro critério funcionou como um tipo de controle de diferenças que podem decorrer 

em razão das organizações que gerem os serviços. No segundo critério, nossa opção foi orientada 

pela persistência de desigualdades intramunicipais, junto de um aspecto importante da literatura de 

(re)produção de desigualdades no nível da rua: a proximidade ou distância socioeconômica como 

substrato dos processos de categorização e julgamento (HARRITS, 2019a; HARRITS; MØLLER, 

2014a). Assim, selecionamos uma UBS localizada em região com bons indicadores de qualidade 

de vida e baixa vulnerabilidade e a outra em região com indicadores de qualidade de vida e 

 

6 Também chamadas, em campo e em documentos oficiais mais antigos, de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs). 
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vulnerabilidade desfavoráveis. Já o recorte da ESF deveu-se a esta ser a estratégia prioritária de 

saúde pública e atenção básica, que consiste em um conjunto de programas e ações que visam 

implementar uma medicina familiar e comunitária, com foco em prevenção e promoção de bem-

estar e saúde. 

Os dados empíricos foram documentos e entrevistas. Os primeiros consistiram em 

normativos de níveis federal e municipal sobre a atenção básica em saúde, assim como as principais 

orientações e comandos voltados para o trabalho com saúde reprodutiva. Já as segundas foram 

entrevistas semiestruturadas, que buscaram captar percepções, avaliações, sentimentos e valores 

sobre as e os pacientes-usuárias/os das UBS, sobre direitos reprodutivos, planejamento familiar, 

gênero, sexualidade etc. Além disso, ao final do roteiro, aplicamos vinhetas, uma técnica que 

consiste na apresentação de imagens ou textos, às pessoas entrevistadas, para estimular suas 

respostas sobre o que acham e/ou o que fariam diante de situações concretas. As situações que 

apresentamos foram casos de gravidez na adolescência, artificialmente criados, mas que buscaram 

se aproximar ao máximo de situações reais. 

As profissionais entrevistadas7 foram justamente as que compõem as equipes de ESF: 

médicas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes comunitárias de saúde (ACS) e 

profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). As 

entrevistas foram gravadas e transcritas para análise, na qual procuramos desenvolver uma 

codificação temática. 

Diante do exposto, organizamos esta dissertação em cinco capítulos, além desta 

introdução e da conclusão ao final. No capítulo 1, procuramos apresentar nossa revisão narrativa 

dos principais trabalhos sobre burocracia de nível de rua e (re)produção de desigualdades 

relacionada, em primeiro lugar, a uma perspectiva político-organizacional e, em segundo lugar, aos 

processos de categorização e julgamento. Nesta segunda parte, enfatizamos as aproximações com 

a discussão sobre gênero das usuárias e das trabalhadoras das pontas, assim como sobre a 

importância da moralidade, nos processos de categorização e julgamento, como meio de 

diferenciação social. 

 

7 Como detalharemos no capítulo 2, apenas uma das pessoas entrevistadas é do sexo masculino (M3UBSB), o que vai 

ao encontro dos dados sobre maioria feminina na Atenção Básica em Saúde. Diante disso e buscando enfatizar esta 

dimensão de gênero no trabalho do nível da rua, quando nos referirmos às respondentes das entrevistas, usaremos o 

plural no feminino. 
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No capítulo 2, nós apresentamos nossa estratégia geral de pesquisa, assim como a 

justificativa de escolha da atenção à saúde reprodutiva na ABS como caso empírico, os critérios de 

seleção adotados, as técnicas de pesquisa empregadas e, enfim, a coleta e análise dos dados. Neste 

capítulo, destacamos a novidade do uso de vinhetas – ainda pouco utilizadas em trabalhos no país 

(LOTTA et al., 2020) e que se mostraram muito úteis como ferramenta para discutir a conexão 

entre processos cognitivos de julgamento e a ação discricionária. 

No capítulo 3, nós buscamos mapear os principais repertórios socialmente disponíveis 

sobre saúde reprodutiva e direitos reprodutivos, além de retratar, a nível nacional, quais são as 

principais desigualdades quando falamos deste tema. A construção deste capítulo teve apoio em 

trabalhos de diversas áreas, como os estudos populacionais, estudos de gênero, literatura feminista, 

teóricos dos direitos humanos, entre outros. Não se tratou, no entanto, de um levantamento 

exaustivo, porque o objetivo foi ilustrar visões principais desses repertórios e não sistematizar toda 

a produção a respeito. 

Passando ao capítulo 4, nós começamos nossa análise empírica ao, em primeiro lugar, 

apresentar o arranjo formal de implementação da atenção básica e os principais comandos, para a 

linha de frente, sobre saúde reprodutiva. A partir de características dos próprios normativos, 

procuramos delinear questões importantes para o trabalho no nível da rua, como a presença de 

conflito e ambiguidade nas regras, a caracterização de um público-alvo de intervenções e, ainda, 

quais são os comandos de não discriminação e de redução de desigualdades relacionadas a gênero.  

Ademais, no capítulo 4, descrevemos, a partir de dados oficiais, os territórios e as UBS 

estudadas, procurando iluminar as diferenças que marcam o trabalho em cada uma delas. Conforme 

já sinalizavam os critérios de escolha, as diferenças de demanda e de recursos impõem desafios 

diferentes para uma e outra, o que se reflete na quantidade de atendimentos que fazem, por 

exemplo. Encerramos o capítulo 4, afinal, com a análise da dimensão político-organizacional. 

Percebemos, nas respostas das profissionais, como interpretam os constrangimentos e restrições 

impostos pela falta de materiais e pela necessidade de cumprir algumas metas estipuladas. 

Por fim, no capítulo 5, nós desenvolvemos nossa análise sobre os processos de 

categorização e julgamento relacionados a gênero, a partir do caso da atenção à saúde reprodutiva. 

Em primeiro lugar, discutimos dados levantados na exploração das entrevistas semiestruturadas 

com as interpretações das profissionais em torno de três eixos de análise: a apreensão de 

coletividades abstratas que, no nosso caso, estão fortemente ligadas aos territórios; a justificativa 
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que dão sobre como entendem quais usuárias-pacientes são fáceis e quais são difíceis; e as 

explicações para compreender pacientes como parecidas ou diferentes delas. Ainda na exploração 

do roteiro, nós discutimos a relação entre algumas imagens de público e indicações ou desfechos 

de procedimento que as profissionais narraram para três temas relevantes da discussão sobre saúde 

reprodutiva na ABS: os métodos contraceptivos, o aborto e a entrega para adoção por via judicial. 

Ademais, no último capítulo, fazemos análise das respostas às vinhetas. A discussão está 

dividida entre as subseções que discutem a aderência ou não das vinhetas aos territórios estudados, 

as interpretações que resultaram dos processos de categorização e os encaminhamentos sugeridos. 

A análise das vinhetas permite um olhar mais focado e comparativo, ao retomar os principais 

tópicos da exploração do roteiro, mas explicitando de modo mais demarcado as diferenças por 

UBS, por tipos de vinheta e entre profissionais. 

Nossos principais achados dizem respeito à predominância da categorização como 

diferenciação fundada em moralidades e gênero, em detrimento das categorizações marcadas por 

distância de posição social. Neste aspecto, notamos que há diferenças entre as categorizações feitas 

por grupos de profissionais, assim como por UBS. Ao longo do capítulo 5, ainda, procuramos 

chamar a atenção para as desigualdades relacionadas a gênero que são potencialmente reproduzidas 

como fruto da articulação entre a categorização e as decisões discricionárias das BNR. Por fim, 

encerramos a dissertação com a síntese das principais discussões e achados, assim como a 

sinalização de possíveis agendas que deles decorrem. 
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1 IMPLEMENTANDO DESIGUALDADES NA LINHA DE FRENTE: 

TEMATIZANDO GÊNERO  

A proposta analítica que desenvolvemos neste trabalho é de usar as lentes teóricas dos 

estudos de implementação, com ênfase nos debates sobre discricionariedade no nível da rua, e 

emprestando as aproximações com a sociologia do guichê, para compreender sua utilidade para o 

contexto urbano brasileiro. Neste aspecto, chamamos atenção para a imensa heterogeneidade social 

do país e as desigualdades de gênero que o atravessam. Para tanto, escolhemos o caso da saúde 

reprodutiva, que permite ilustrar bem essas dimensões contextuais, como detalharemos em 

momento oportuno. 

Por ora, destacamos que, em diferentes trabalhos que tratam do tema, há menções à 

“necessidade de atuação do Estado” ou “importância dos profissionais da saúde”, inclusive no que 

diz respeito a valores (LAGO et al., 2020; NASSER et al., 2017; OLSEN et al., 2018), sem, no 

entanto, abordar como esses profissionais atuam, como são estruturalmente posicionados na 

atenção básica, quais suas atribuições cotidianas, o que estamos chamando de valores etc. Assim, 

além de se inserir nos esforços de compreensão do caso brasileiro, a partir da literatura de 

burocracia de nível de rua, este trabalho contribui para reflexões sobre um aspecto pouco 

endereçado nos estudos mais importantes sobre a saúde reprodutiva na área da saúde: o 

funcionamento cotidiano do Estado na entrega de uma política social que importa nuclearmente 

para a garantia de direitos individuais. 

Nesse sentido, trabalharemos com a noção de políticas públicas, compreendidas aqui 

como um conjunto de ações implementadas pelo Estado e pelas autoridades governamentais em 

um sentido amplo, incluindo a participação de organizações e atores não estatais (MARQUES, 

2018) – como as Organizações Sociais de Saúde que gerem os serviços na atenção Básica em São 

Paulo. Ao mobilizar leituras da administração pública, sociologia e ciência política, optamos por 

uma abordagem multidisciplinar, que nos insere no “campo de públicas” (FARAH, 2016), para 

tratar dos processos de implementação. Adotamos, assim, a ideia de implementação como 

interação, ao entendê-la como um processo complexo, que envolve diversos atores, interesses, 

recursos, desconhecimento e disputas, além de ser materializado por intensa interação entre os 

implementadores e demais atores envolvidos, como os outros profissionais e usuários (LOTTA, 

2010, 2012, 2018). 
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1.1 Abordando atenção à saúde reprodutiva no “campo de públicas”: as pontas do 

Estado em ação  

Embora existam diferentes abordagens e definições do conceito de implementação, há 

relativo consenso sobre a importância de analisá-la detidamente, para compreensão mais ampla das 

políticas públicas e seu potencial de transformação da realidade (BICHIR, 2020). O percurso dos 

estudos de implementação na literatura internacional começa, aproximadamente, nos anos 1970, 

quando esta se torna problema de pesquisa, tendo em vista o objetivo de entender os “erros” (ou 

lacunas) de implementação. Essa primeira geração tem forte preocupação normativa e, focada na 

legitimidade da decisão e conformidade de execução, conclui que as políticas públicas falham, seja 

em razão de formulação abrangente e ambígua, seja pela multiplicidade de atores e valores 

envolvidos na implementação ( HILL, 2006; FARIA, 2012; LOTTA, 2019b; BICHIR, 2020). 

Em contraposição a essa perspectiva de “fracassomania”, que olha de cima para baixo 

(top-down), desenvolveu-se uma segunda geração de estudos de implementação, nos anos 1980, a 

abordagem de baixo para cima (bottom-up). Esta parte da premissa de que a formulação, vista como 

processo de "metas" mensuráveis, é fundamento insuficiente para os estudos sobre implementação, 

que não consiste, por sua vez, em um controle imperfeito, mas na realidade das interações, decisões 

e contexto em que ocorre (HILL, 2006). A preocupação da abordagem bottom up é compreender 

“a política pública como ela é”, considerando os processos complexos, continuamente construídos 

por decisões, inclusive na implementação, já que não é possível prever e normatizar tudo (LOTTA, 

2019b). 

Portanto, no âmbito da análise de políticas públicas, a abordagem bottom up foi 

fundamental para consolidar a noção de que a etapa de implementação não é mera execução de 

metas e objetivos previamente formulados, mas um processo no qual decisões são tomadas 

(FARIA, 2012; HILL, 2006), por vezes em cadeia, de modo a acarretar diferentes transformações 

na política pública (LOTTA, 2012). Foi somente na década de 1990 que os debates centrados 

exclusivamente na distinção entre top down e bottom up passaram a conviver com as abordagens 

de síntese (MATLAND, 1995; SABATIER, 1998) e, a partir dos anos 2000, com os estudos sobre 

governança (BICHIR, 2018), instrumentos de ação pública (LASCOUMES; GALÈS, 2012), entre 

outros, conforme resenhado por Lotta (2019) e Bichir (2020). 

No Brasil, os estudos de implementação começaram a ser desenvolvidos apenas na mais 

recente geração (FARIA, 2012). Conforme explica Bichir (2020), um dos grandes eixos do debate 
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brasileiro, iniciado nesse período, são as análises sobre os atores envolvidos na implementação, 

especialmente as burocracias, tanto da perspectiva da estruturação das carreiras da administração 

pública, como pela discussão da atuação da burocracia em seus vários escalões. Nesse aspecto, 

sobretudo na literatura internacional, mas também no Brasil, muito foi produzido a respeito de 

burocracia de nível de rua, teoria que é central para a presente dissertação, na medida em que 

centraremos nossa análise nos agentes das linhas de frente da implementação da ESF e na forma 

como percebem as pessoas que atendem. 

 

1.2 Burocracia de nível de rua e discricionariedade 

Os estudos sobre burocracia de nível de rua surgem no seio da perspectiva bottom-up, 

dentro da qual muitos trabalhos foram desenvolvidos sobre políticas públicas, ao mesmo tempo em 

que eram conduzidas investigações sobre os comportamentos discricionários dentro da burocracia 

na sociologia das organizações, no direito e da administração pública (CAVALCANTI; LOTTA; 

PIRES, 2018). Em uma contribuição que transcendeu as limitações inerentes aos estudos de caso 

e reuniu as literaturas de discricionariedade burocrática e a de implementação de políticas públicas 

(BRODKIN, 2012), Michael Lipsky (1980) refletiu sobre as características em comum entre 

agentes implementadores de diferentes funções e cunhou a noção de Burocratas de Nível de Rua 

(BNR), a quem define como “trabalhadores do serviço público que interagem diretamente com os 

cidadãos no decurso dos seus trabalhos e que têm poder substancial na execução de seu trabalho” 

(LIPSKY, 2010, p.). 

Os BNR são responsáveis, cotidianamente, por fazerem decisões alocativas que impactam 

o bem-estar da população e por definir o acesso a direitos e benefícios governamentais, 

materializando, assim, a imagem do Estado perante os cidadãos (DUBOIS, 1999; LIPSKY, 2010). 

De certa forma, podem ser lidos como burocratas no sentido weberiano, na medida em que o 

fundamento de sua autoridade decorre da lei e da função que esta define institucionalmente 

(WEBER, 2011). Mas, como enfatiza Lipsky (2010), somente até um determinado ponto é possível 

conduzir o comportamento dos BNR por meio de normas, hierarquia e estrutura organizacional. O 

exercício de suas funções cotidianas envolve discricionariedade, que, pela natureza do trabalho, é 

inevitável e inerente. Assim, eles são duplamente pressionados, pois, de um lado, estão nas pontas 

da cadeia hierárquica, com demandas de cumprimento de metas e objetivos das organizações e, de 

outro, são cobrados pelos usuários para que aumentem o acesso e garantam suas necessidades.  
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Esse contato próximo com os usuários coloca no centro a implementação como interação. 

Afastados de supervisão direta dos superiores hierárquicos, os BRN têm interações face a face com 

os usuários, caracterizadas por imediatismo e diversas complexidades, inclusive riscos e tensões. 

Tais condições levam-nos a lidar com situações imprevistas e emergentes, as quais dificilmente 

podem ser reduzidas a protocolos e prescrições formais. Assim, em meio a limitações como falta 

de recursos e tempo e informações insuficientes, os BNR precisam tomar decisões que impactam 

na vida dos usuários cotidianamente. Segundo Lipsky (2010), os BNR efetivamente fazem políticas 

públicas, são reais policymakers, ao exercer a discricionariedade, que é uma discussão central no 

desenvolvimento da literatura de burocracia de nível de rua. 

O ato discricionário consiste na liberdade de atuação dentro de certos constrangimentos 

(HUPE, 2013). De acordo com Lotta & Santiago (2017), o espaço da discricionariedade e o 

exercício da discricionariedade são noções distintas: a primeira volta-se à compreensão da 

liberdade que os burocratas têm para agir, enquanto a segunda procura entender como eles atuam. 

Ou seja, o espaço da discricionariedade refere-se a uma dimensão contratual, à existência de regras 

e à forma como foram construídas – abrangência, ambiguidade, sobreposição, conflito – além da 

atuação dos gestores, que preenchem espaços interpretativos anteriores ao que é delegado aos BNR. 

Já o exercício da discricionariedade, foco deste trabalho, diz respeito à forma como eles agem, em 

relação a outros elementos que orientam e influenciam sua ação (LOTTA & SANTIAGO, 2018). 

O caso empírico deste trabalho ilustra a conceituação de burocracia de nível de rua e de 

exercício da discricionariedade, na descrição sobre o atendimento oferecido pelos BNR em temas 

de saúde reprodutiva na atenção básica em saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e ACS 

materializam, para os cidadãos, a ação do Estado de promover uma política universal de saúde, 

pautada em prevenção, promoção e acompanhamento integral e que, ao mesmo tempo, garanta 

adequação individual em matéria de direitos reprodutivos. Como veremos, apesar das orientações 

formais, há também bastante espaço para iniciativa e criatividade dos agentes abordarem quando e 

como quiserem as questões relativas ao tema. 

Um caminho bastante trabalhado, pela literatura, para refletir sobre o modo como os BNR 

exercem sua discricionariedade, são os fatores de caráter organizacional e institucional.  Estes 

dizem respeito aos incentivos e recursos postos pelos sistemas político e organizacional, que 

oferecem alternativas para os indivíduos tomarem suas decisões dentro de um repertório definido 

ou influenciado pelas condições existentes (LOTTA, 2012). No entanto, como aprofundaremos 



29 

 

 

 

adiante, entendemos que estes fatores não moldam a totalidade das ações discricionárias, trazendo 

à centralidade, portanto, outros, que envolvem  processos sociais diversos como trajetória, 

educação e formação profissional, proximidade e distância social, redes profissionais, inserção 

cultural e social, valores e percepções de mundo etc. (HARRITS; MØLLER, 2011, 2014b; 

LOTTA, 2012, 2018; MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003; MØLLER, 2016a; MØLLER; 

HARRITS, 2013; PIRES, 2017b). 

Na dissertação, mobilizaremos as duas perspectivas, usando aportes de ambas para 

iluminar outra problemática, dessa vez mais relativa aos dilemas e consequências do exercício da 

discricionariedade: a relação entre desigualdade social e a implementação feita no nível de rua. 

Partindo de preocupações com tratamento isonômico e imparcial, esta discussão é mais comumente 

vista em investigações sobre os efeitos de decisões discricionárias, de modo que a desigualdade 

seja frequentemente retratada como produto destas decisões, isto é, um entre os muitos potenciais 

resultados e impactos do exercício da discricionariedade pelos BNR (LOTTA; PIRES, 2019). 

Originada nas discussões de Lipsky (1980), essa visão é uma grande contribuição da literatura de 

burocracia de nível rua, na medida em que posiciona o indivíduo no serviço público, explora os 

dilemas que ele enfrenta ao lidar com as discrepâncias entre objetivos formais da política e as 

condições estruturais sob as quais precisa implementá-las, assim como os efeitos de suas decisões 

imediatas.  

Contudo, tal abordagem tende a ser individualizante e falha em reconhecer os BNR como 

agentes socialmente situados, para além de sua presença nas organizações. Isto é, não os enxerga 

em relação a seus múltiplos pertencimentos em grupos da sociedade e em suas relações com 

diferentes universos sociais. Portanto, trata a desigualdade, exclusivamente, como um potencial 

resultado, não como algo que faz parte do próprio processo de implementação, seja como pré-

condição ou como elemento constitutivo dos encontros entre BNR e usuários (LOTTA; PIRES, 

2019). A consideração da existência e importância das forças e processos sociais na forma como 

se aborda a implementação e desigualdade no nível da rua pode ser entendida como uma “guinada 

sociológica” nesses estudos (LOTTA & PIRES, 2019).  

No Brasil, alguns diagnósticos apontam a incipiência dessas discussões e sugerem, como 

potenciais caminhos de investigação, as repercussões do entrelaçamento entre BNR e 

desigualdades, tanto para a gestão de políticas públicas, como para as trajetórias e qualidade de 

vida dos usuários (CAVALCANTI, LOTTA & PIRES, 2018; PIRES, LOTTA & JUNIOR, 2018; 
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PIRES, 2019). Na sequência, percorreremos as discussões da perspectiva político-organizacional 

e, em seguida, com um enfoque mais sociológico, ao propor análise dos processos de categorização 

e julgamento operados pelos agentes das pontas como produto das distâncias sociais e/ou 

ferramenta de diferenciação moral. 

 

1.3 Dimensão política e organizacional 

A abordagem organizacional dá ênfase não ao caráter aleatório e imprevisível da ação 

discricionária, mas à compreensão de quais fatores a estruturam. A ideia, portanto, é de não 

culpabilização dos agentes da linha de frente, mas de compreensão dos condicionamentos impostos 

ao seu trabalho, que formata sistematicamente suas práticas (BRODKIN, 2015). Exemplos de 

análise sobre essa formatação podem ser encontrados em Lotta (2010). Em um dos seus níveis de 

análise, ao mapear detalhadamente as práticas de agentes comunitários de saúde, em três diferentes 

contextos de implementação, e identificar quais são mais homogêneas ou heterogêneas, a autora 

discute onde há maior e menor institucionalização da ESF: as práticas mais homogêneas tendem a 

ser as mais institucionalizadas e as individuais tendem a ser escolhas dos agentes na 

implementação. 

Neste trabalho, nossa preocupação não é medir o grau de convergência e 

institucionalização, mas pensar como as BNR com quem conversamos percebem e narram esses 

constrangimentos políticos e organizacionais a seu trabalho, a partir dos apontamentos da literatura 

sobre o tópico. Nesse sentido, um ponto de partida sensível são as regras e comandos oficiais. A 

conformação jurídico-normativa das políticas públicas importa diretamente para a implementação, 

na medida em que pode conter diferentes graus de conflito e ambiguidade e produção de incertezas 

(MATLAND, 1995; RAAPHORST, 2018). Conforme explica Matland (1995), conflito e 

ambiguidade são elementos inerentes aos contextos de formulação e implementação de políticas 

públicas. 

Como lição dos modelos políticos burocráticos, a ênfase no conflito destaca a 

incongruência de interesses ou visões das organizações, que pode existir em relação aos objetivos 

professados ou às atividades programáticas prescritas. Já a ambiguidade relaciona-se ao grau de 

incerteza que é deixado pelas regras e pode estar presente tanto nos objetivos, como nos meios que 

devem ser mobilizados para alcançá-los. O nível de ambiguidade importa, porque dele depende a 

capacidade de monitoramento das atividades dos BNR e a probabilidade de que compreendam a 
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política de modo uniforme (MATLAND, 1995). Altos graus de ambiguidade tendem a configurar 

incertezas, tanto como uma falha de informação, como uma decorrência da necessidade de 

interpretar as situações no cotidiano (RAAPHORST, 2018). 

Matland (1995) propõe uma matriz para pensar, em quatro quadrantes, a presença desses 

elementos numa política: a) implementação administrativa, que tem baixa ambiguidade e baixo 

conflito, isto é, tem consenso sobre meios e fins de uma política b) implementação política, na qual 

há baixa ambiguidade e o conflito é alto, pois os objetivos são claramente definidos, mas 

incompatíveis entre si; c) implementação experimental, que tem muita ambiguidade, pouco conflito 

e cujos resultados, , portanto, dependem largamente de quais atores são mais ativos e envolvidos 

no contexto de implementação; e d) implementação simbólica, em que há alta ambiguidade e alto 

conflito. Para nós, esse modelo serve de inspiração para buscar apreender, na multiplicidade de 

regras que orientam as ações em saúde reprodutiva, quais as sobreposições, conflitos e 

ambiguidades e como elas importam para o trabalho na linha de frente, inclusive nos comandos 

específicos aos diferentes profissionais, que precisam, no seu dia a dia, fazer avaliações, inferir e 

diagnosticar questões, usando sua discricionariedade profissional (ABBOTT, 1988). 

Outra relevância do ambiente normativo diz respeito ao arranjo de governança moldado 

para a entrega dos serviços. Como mencionado, a operacionalização das políticas públicas é, muitas 

vezes, fruto de interações entre o Estado e organizações não estatais, o que tem implicações para a 

forma de contratação, o tipo de gestão operacionalizada, as cobranças de resultado que incidem 

sobre os BNR etc (BRODKIN, 2015). Ainda, questões mais amplas do sistema de proteção social 

e financiamento das políticas públicas são centrais para compreensão de quais recursos e materiais 

chegam para os profissionais e, assim, quais ferramentas estão disponíveis para concretizar suas 

ações (BRODKIN, 2013). 

A ideia central desses debates é que, diante de condições adversas (impossible job), os 

BNR fazem um processamento em massa das demandas que chegam até eles, isto é, lidam com 

seus trabalhos ao desenvolver rotinas práticas e psicológicas para simplificar a realidade com a 

qual precisam lidar (LIPSKY, 2010). Uma das saídas desenvolvidas é a exclusão administrativa 

via práticas informais, por exemplo, por meio do exercício da discricionariedade procedimental, 

que consiste em adotar ou deixar de fazer alguns procedimentos, deixando o usuário em posição 

de desvantagem, por exemplo, ao não telefonar para sanar uma dúvida, perder documentos ou não 

aplicar uma regra que poderia ajudá-lo. É nesse sentido que as organizações do nível da rua podem 
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funcionar como guardiãs informais (informal gatekeepers) dos benefícios e serviços prestados 

(BRODKIN; MAJMUNDAR, 2010). 

Outra saída são as estratégias comportamentais de simplificação e facilitação do próprio 

trabalho. Lidar com situações de estresse leva as BNR a se adaptarem às condições, simplificando 

seu trabalho, por meio das chamadas estratégias de “coping”. Estas variam entre práticas de ruptura 

ou adaptação das regras e, ainda, como veremos na discussão do caso, práticas de racionamento, 

que podem ser entendidas como diminuição da disponibilidade ou atratividade do serviço 

(LIPSKY, 2010; TUMMERS et al., 2015).  

A relevância de ressaltar essas soluções práticas e comportamentais é iluminar o conflito, 

para o Estado, que se desenha nos encontros entre BNR e usuários: confronta-se, nos atendimentos, 

o tratamento individual aos cidadãos e o processamento em massa (LIPSKY, 2010). Desse embate, 

podem resultar, positivamente, esforços de adaptação para atender os cidadãos de maneira justa ou, 

em revés, práticas de tratamento e atenção desiguais para cidadãos, com consequências 

desigualmente distribuídas entre os diferentes grupos sociais atendidos (BRODKIN; 

MAJMUNDAR, 2010). Mas, como mencionado, a abordagem organizacional do exercício da 

discricionariedade oferece poucas ferramentas para compreender os processos sociais que dão 

conta das diferentes posições sociais entre os grupos atendidos e entre estes e os trabalhadores da 

linha de frente. 

 

1.4 Processos sociais no exercício da discricionariedade: trabalhando com 

categorizações e julgamentos 

Nossa proposta para pensar a dimensão dos processos sociais e delinear a discussão de 

(re)produção de desigualdades na análise de políticas públicas é discutir os processos de 

categorização e diferenciação operados nas entregas dos serviços, com destaque para as questões 

de gênero implicadas. Essa escolha ganha fôlego em meio às análises mais sociológicas dos fatores 

que moldam a discricionariedade, assim como seus efeitos (LOTTA; PIRES, 2019). Em estudo de 

narrativas de trabalhadores do nível da rua, Maynard-Moody and Musheno (2003) discutem que, 

ao mesmo tempo em que o trabalho é atravessado por regras e supervisão administrativa, o trabalho 

é fortemente orientado pelas identidades das pessoas atendidas em relação às crenças e valores dos 

trabalhadores. Há, assim, uma constante tensão entre as regras e as crenças dos BNR sobre as 
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pessoas: trata-se do conflito entre o cumprimento das regras (law abidance) e conformidade 

cultural (cultural abidance). 

Os autores argumentam que a coexistência desses dois fenômenos abala a narrativa 

prevalecente sobre a governança das políticas públicas, a narrativa state-agent, que enfatiza o 

estado democrático de direito, a previsibilidade e a isonomia, por meio da aplicação de leis, regras 

e procedimentos. A narrativa citizen-agent, por sua vez, é concentrada no que os BNR contam 

sobre as identidades e o caráter moral das pessoas que atendem, assim como sua avaliação sobre 

como essas pessoas reagem nos encontros (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). Desse 

modo, cria-se uma realidade de implementação na qual alguns cidadãos recebem atenção 

extraordinária – e não autorizada –, enquanto outros recebem a aplicação estrita das regras ou, 

ainda, são excluídos do atendimento, são maltratados e difamados pelos trabalhadores. O cerne da 

diferença de tratamentos são os julgamentos morais operados pelos agentes. 

 

“O mundo de trabalho de policiais, professores e assistentes sociais é um ambiente 

desconcertante, replete de leis, regras e procedimentos; delimitado pela sobreposição de 

relações hierárquicas e de agência; e povoado com rostos diversos – e muitas vezes difíceis 

de interpretar – de cidadãos, clientes, supervisores e colegas de trabalho. É um espaço no 

qual a identidade e os julgamentos morais estão conectados à rotina de trabalho do Estado. 

Esta é a linha de frente do serviço público” " (Maynard-Moody and Musheno, 2003, p. 8, 

tradução nossa)8.  

 

Em síntese, os trabalhadores i) focam centralmente na construção do caráter e identidade 

dos usuários do serviços; ii) essas identidades estão entrelaçadas com as decisões dos BNR, na 

medida em que eles agem para premiar o “bom” caráter, com dedicação extra, e sancionar o “mau” 

caráter, com a aplicação das regras iii) regras e supervisão administrativa são barreiras a esses 

julgamentos; iv) BNR são sensíveis aos colegas de trabalho e aos supervisores imediatos; e v) os 

julgamentos são propiciados pelo imediatismo e proximidade do contato no nível da rua 

(MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). 

Em linha com outros autores (ex: HARRITS; MØLLER, 2014b), entendemos ser 

problemática a ideia de que a aplicação das regras seja per se um tratamento sancionador, em 

oposição aos esforços extraordinários – e em regra não autorizados – empregados para atuar em 

 

8 "The work world of cops, teachers, and counselors is a baffling terrain, dense with law, rules, and procedures; 

bounded by overlapping hierarchal and agency relationships; and populated with the diverse and often hard to read 

faces of citizens, clients, supervisors, and coworkers. It is a world where identity and moral judgments are bound up 

with the quotidian work of the state. This is the front line of public service" (Maynard-Moody and Musheno, 2003, p. 

8) 
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prol das pessoas. No entanto, sabemos que, em alguns contextos, os julgamentos sociais acarretam 

justamente efeito oposto ao pretendido pelas regras e comandos oficiais, colocando no foco a 

reprodução de desigualdades (PIRES, 2019) e os tratamentos injustos e imparciais (ROTHSTEIN; 

TEORELL, 2008). 

Apesar disso, destacamos a enorme relevância da análise para compreender o universo de 

trabalho no nível da rua pela predominância dos julgamentos morais nas considerações dos 

trabalhadores. Ao enfatizar a prevalência de elementos culturais em relação aos comandos oficiais, 

os autores oferecem, por meio da narrativa “citizen agent”, a ideia de que os julgamentos são 

quadros ou mapas mentais que os trabalhadores do nível da rua usam para navegar a tensão entre 

as regras e suas crenças e valores. Trata-se do raciocínio empregado, o reasoning, que 

compreendemos, aqui, não no sentido de escolha racional onisciente, mas de lógica situacional que 

orienta a ação discricionária (HARRITS, 2019b; HARRITS; MØLLER, 2014b; MAYNARD-

MOODY; MUSHENO, 2003). 

Para Møller (2009), existem dois tipos de julgamento: o de merecimento (deservingness), 

que descreve uma dimensão moral e individual entre as pessoas, e o julgamento de direito (direito 

subjetivo), que descreve uma dimensão moral coletiva e acordada entre os grupos e o direito 

legislado (direito objetivo). Neste caso, trata-se de um processo de interpretação e nomeação, como 

direito, de algo que antes não era percebido como tal (FELSTINER; ABEL; SARAT, 1980). 

Quando os julgamentos estão atrelados a critérios de merecimento, eles produzem diferentes tipos 

de categorização – o oposto do que ocorre com critérios de titularidade de direitos – como veremos 

a seguir (MØLLER, 2009) 

 

1.4.1 Estudando categorizações na implementação de políticas públicas: um locus do 

exercício da discricionariedade 

A categorização, enquanto processo cognitivo de julgamento, é uma prática social e 

política que tem como efeito decidir quem é incluído e quem é excluído de certos direitos, 

obrigações e atitudes de merecimento (MØLLER, 2009). Categorias são princípios organizadores 

da forma como compreendemos e agimos no mundo e as formas com as quais nos relacionamos e 

interagimos uns com os outros (HARRITS; MØLLER, 2011). Apesar da existência do debate na 

psicologia, portanto, tratamos aqui do fenômeno social, que, como discutiremos, ganha contornos 

e repercussões específicas na operação cotidiana dos serviços públicos. 
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O debate é, a princípio, de matriz sociológica e tem fundação na discussão de Émile 

Durkheim e Marcel Mauss (1900), de onde se extrai uma primeira constatação: categorizar implica 

simplificar, reunir objetos a partir de atributos coletivos. As características selecionadas para 

definição da categoria são enfatizadas em detrimento de outras, por vezes igualmente presentes no 

indivíduo ou objeto (MØLLER, 2009). A ideia é que as características desse grupo se sobreponham 

a aspectos individuais. Os estereótipos são a expressão extrema disso, na medida em que consistem 

em jeitos de organizar muito simplificados, que bebem não na observação e experiência, mas na 

atribuição apriorística de atributos (HARRITS, 2019a; MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 

2003). 

Os processos de categorização, ademais, têm caráter político. A atribuição de uma 

categoria implica uma transferência de valor aos indivíduos ou objetos categorizados, o que pode 

ser positivo e constituir direitos sociais e políticos, ou negativo e acarretar ingresso numa categoria 

estigmatizada (MØLLER, 2009). Agentes do Estado podem ser a chave para ajudar as pessoas a 

entenderem suas queixas e o que podem fazer sobre elas, produzindo, em primeiro lugar, a 

transformação de uma situação não percebida, como o reconhecimento de um direito que cabe ao 

usuário e pode ser reivindicado (FELSTINER; ABEL; SARAT, 1980). Desse caráter valorativo, 

que atribui direito ou merecimento, decorre um forte elemento de inclusão e exclusão – o que ganha 

proporções de grupo, na medida em que os significados da categorização são coletivamente 

compartilhados. 

Em síntese, podemos delinear três aspectos para a categorização (MØLLER, 2009): 

a) trata-se, ao mesmo tempo, de um mecanismo de agrupamento e prática política: 

classificação, valoração e estabelecimento de elegibilidade; 

b) é um mecanismo redutor de ambiguidades em situações sociais. 

c) é um processo social distintivo, que implica inclusão ou exclusão e, portanto, entrega 

tanto direitos como sanções. 

 

Sobre este último ponto, chamamos atenção para a criação de filiação e pertencimento 

(LAMONT, 2000, 2017) e para o aspecto de julgamento social moral, isto é, de racionalidade que 

ressalta o elemento humano do aparto político-administrativo (HARRITS, 2016; MØLLER, 2009), 

que acaba operando ao selecionar entre indivíduos iguais. Para abordar esse tópico, lembramos 

que, nos estudos de políticas públicas, há uma produção sobre categorização, mas principalmente 

no nível de formulação e escolha de instrumentos (SCHNEIDER; INGRAM, 2019). No período 
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mais recente, vêm sendo produzidos trabalhos teóricos e empíricos que mobilizam essas noções 

para discutir a influência desses processos no exercício da discricionariedade (HARRITS, 2016; 

HARRITS; MØLLER, 2011, 2014b; LOTTA, 2019a; MØLLER, 2009, 2016b). 

Schneider e Ingram (2019) discutem como as construções sociais afetam a escolha de 

instrumentos, a definição de problemas e a categorização dos destinatários das políticas, por meio 

de imagens populares, caracterizações culturais. As autoras chamam a atenção, assim, para como 

valorações positivas ou negativas dos grupos importam para a relação entre a população e os 

formuladores de políticas públicas. Para essa valoração, as noções de “merecimento” e 

“responsabilidade” são centrais e funcionam como critérios para a divisão da sociedade em quatro 

grupos: 1) os favorecidos (advantaged); 2) os contendores (contenders); 3) os dependentes 

(dependents); e 4) os desviantes (deviants). 

O interesse de olhar para tal classificação é pensar essa apreensão dos contextos sociais 

moldando a categorização que é operada no seio do Estado. Harrits e Møller (2011) apontam, no 

entanto, algumas limitações: Schneider e Ingram focam somente na dimensão top-down e 

simplificam demais as categorias sociais ao dividir em quatro grupos. As autoras sugerem, assim, 

uma divisão entre categorias oficiais das políticas9 e categorias sociais, sendo as primeiras 

presentes no sistema político-administrativo e as segundas usadas em outros sistemas e práticas 

sociais. Adotaremos tal divisão, porque ela nos ajuda a pensar, por exemplo, quando a 

categorização está sendo operada num registro de deservingness ou entitlement. Mas, de fato, 

interessa-nos olhar para o nível micro da implementação (HARRITS; MØLLER, 2011). 

Nos estudos de nível da rua, um ponto de partida para olhar os processos de categorização, 

conforme discute Lotta (2019), é identificá-la como um dos locus de exercício de 

discricionariedade. Segundo mapeamento de Lipsky (2010), eles são quatro e o primeiro está no 

processo de categorização e alocação dos usuários, na margem de interpretação que têm, em 

categorias do serviço; o segundo está na ação de distribuição de benefícios e sanções, quem recebe 

o quê, quando e em qual quantidade; o terceiro está na estruturação dos contextos de interação, já 

 

9 Harrits e Møller (2011) fazem distinção entre “categorias políticas” e “categorias oficiais”. Essa discussão é 

enfrentada pelas autoras, que se debruçam sobre diferentes conteúdos da expressão “Política”, sendo um mais 

relacionado às categorias do sistema político administrativo e outro como deslocamento em lutas hegemônicas 

contínuas que mudam e tornam possível a constituição do social. A opção delas, no texto, é tratar como categorias 

políticas as do sistema político administrativo e como categorias sociais as usadas em outros sistemas e práticas sociais. 

Nós emprestaremos a distinção, mas, para evitar confusões, substituiremos a expressão “categorias políticas” por 

“categorias oficiais”. 
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que BNR definem quando, com que frequência e sob quais circunstâncias a interação entre usuário 

e Estado (e burocratas) ocorrerá; por fim, o quarto locus trata dos BNR enquanto disciplinadores 

dos cidadão sobre como devem se comportar perante o Estado. 

Ou seja, a ideia de que BNR categorizam usuários aparece, com o enfoque administrativo 

que trabalhamos, já no trabalho de Lipsky (2010). Segundo o autor, um dos papéis desses 

trabalhadores é categorizar as demandas que chegam a eles – vindas de pessoas únicas, 

individualizadas – tornando-as legíveis pelo Estado. Isto é, transformar sujeitos portadores de 

demandas em usuários identificáveis e alocáveis em alguns padrões, num processo em que tomam 

decisões alocativas e que se convertem na distribuição de sanções e serviços (LIPSKY, 2010). 

Percebemos, portanto, como o caráter de julgamento social tem espaço no iter anterior à ação 

discricionária dos agentes. 

Considerando a separação entre espaço para discricionariedade e ação discricionária, 

como mencionamos, é nesta que reside a transformação última da decisão política na concretização 

da política pública (LIPSKY, 2010; LOTTA; SANTIAGO, 2017). Assim, Møller (2009) convence 

da importância de estudar os processos de categorização, porque os compreende, em se tratando da 

categorização administrativa no nível da rua, como o passo imediatamente anterior ao exercício da 

discricionariedade. Isto é, os trabalhadores do nível da rua primeiro fixam as identidades dos 

trabalhadores dos serviços e depois agem de acordo com o raciocínio que orientou a ação – 

atendimento extraordinário, atendimento relutante, ajuda mínima ou violação de direitos 

(MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). O julgamento operado nesse processo revela uma 

racionalidade que não é exclusivamente condicionada pelas estruturas organizacionais, numa 

redução comportamental de decisões, mas tem a ver com uma racionalidade que reproduz certas 

informações sociais disponíveis sobre os cidadãos-usuários atendidos (MØLLER, 2009). 

Em síntese, essa é a noção de categorização que oferece as junções de leituras da 

sociologia com os estudos sobre ação discricionária no nível da rua. Como discutimos, a dita 

“guinada sociológica” ajuda na compreensão de que os BNR não categorizam somente em função 

de suas necessidades burocráticas, mas também guiados por valores, normas e outros elementos 

culturais (LOTTA & PIRES, 2019). Há estudos, por exemplo, que identificam a presença de 

categorias sociais como dominantes em políticas preventivas de “grupos de risco”, muitas vezes 

como reflexo de um conhecimento de senso comum ou até mesmo de estereótipos (MØLLER; 

HARRITS, 2013) e concepções de normalidade que não decorrem de um conhecimento “escolar”, 
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fundado em conhecimento científico e/ou profissional, mas de uma noção popular, de senso 

comum, que parte da percepção de não adequação (HARRITS & MOLLER, 2014). 

As compreensões sobre os contextos de categorização enfatizam a influência das 

percepções sobre solidariedade social (MØLLER, 2009), ou de sistemas de troca, estilos de vida 

simbólicos e esquemas corporais, e limites morais e percepções de normalidade (HARRITS; 

MØLLER, 2011). Segundo Harrits & Møller (2011), os contextos são complementares e podem 

ser compreendidos como arenas autônomas para os processos de categorização e construção de 

categorias sociais. Neste trabalho, procuraremos analisar a arena dos limites morais e operações de 

diferenciação (LAMONT, 2000, 2017), pensando o caso brasileiro, como fazem Lotta e Pires 

(2020), e chamando atenção para as dimensões de gênero que constroem as posições sociais de 

usuárias e trabalhadoras (SIBLOT, 2006a, 2006b) das UBS que pesquisamos. 

 

1.4.2 A importância do usuário-cidadão nos processos de categorização: identidades 

merecedoras e não merecedoras, negociação de identidade e atributos específicos 

Nos encontros críticos do nível da rua, os processos de categorização são, em parte, 

efetivados, ao levar em conta classe, aparência, afiliação de trabalho, cor da pele, gênero e idade. 

O estabelecimento de categorias, como mencionamos, implica atribuição de identidades e 

pertencimento a certos grupos, que são diferentemente valorados, a partir de critérios de 

merecimento ou de direito (MØLLER, 2009), o que pode resultar em esforços de atendimento e 

atenção desiguais. Com frequência, os cidadãos dignos de ajuda e esforço extraordinário são 

aqueles que têm demandas que ultrapassam a qualificação dos serviços em razão de sua 

necessidade e carência socioeconômicas – ainda que esse critério esteja fora das atribuições 

oficiais, como no caso brasileiro, em que a universalidade do sistema acaba convivendo com 

critérios informais de merecimento (LOTTA, 2019a; LOTTA; PIRES, 2020). 

Mas ser compreendidos como genuinamente necessitados não é suficiente. A fonte do 

problema ou da necessidade de atendimento também influencia o julgamento moral: os que deram 

causa à situação que enfrentam são menos merecedores do que os que chegaram naquela situação 

involuntariamente, como por doença, acidente ou violação de outrem (MAYNARD-MOODY; 

MUSHENO, 2003). Esse ponto levanta curiosidades, por exemplo, sobre o que as profissionais da 

ESF potencialmente entendem como dar causa ou ser responsável por questões relacionados à 

saúde reprodutiva. Quando estas são vistas como um problema pelo qual se é responsável? Além 
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disso, adiantando o próximo componente do merecimento, o que, nas atitudes dos cidadãos e 

cidadãs atendidas, demonstra motivação com o serviço? 

Maynard-Moody e Musheno (2003) explicam que a razão das dificuldades e carências é 

menos importante do que a motivação dos usuários para melhorar de situação, mudar o rumo da 

própria vida e se cuidar. É o que aparece, nas narrativas das ACS, como usuários aderentes – em 

oposição aos resistentes, que, portanto, são “difíceis” e não merecedores (LOTTA, 2019a; LOTTA; 

PIRES, 2020). A medida da aderência contempla, ademais, a sinceridade: cidadãos merecedores 

não mentem, não tentam enganar os profissionais do sistema para vantagens indevidas e, ainda, são 

realistas, na medida em que estabelecem para si e para os funcionários expectativas verossímeis, 

tangíveis. Esses são os cidadãos bem avaliados e em quem vale o investimento de tempo e recursos 

(MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). 

Maynard-Moody e Musheno (2003) ressalvam, no entanto, que o merecimento dos 

cidadãos é um continuum, uma mistura desses traços, e os critérios de estabelecimento de 

categorias não são livres de ambiguidade. Em caso de necessidade de respostas rápidas, os 

processos de categorização são igualmente encurtados e ocorre uma hiper simplificação, como no 

caso da aplicação de estereótipos. Por outro lado, há casos em que os encontros reiterados levam a 

uma suspensão dos julgamentos, por meio de pequenos testes, nos quais os profissionais, ao 

perceberem sinais de merecimento, vão dando mais chances e espaço de bom tratamento 

(MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). Assim, os não merecedores não são simplesmente 

más pessoas: são más pessoas que não vão mudar, porque não se engajam para reverter a 

classificação que lhes foi atribuída – o que é uma falha moral que reforça a avaliação negativa. 

Conhecidas as nuances desse processo, é importante retomarmos como, em maior ou 

menor tempo, nessa caracterização, os BNR marcam os usuários, atribuem-lhe categorias. A 

importância disso são as repercussões simbólicas para os usuários: a categorização funciona como 

um controle burocrático de identidades, que não somente acarreta inclusão e exclusão dos serviços, 

mas também provoca internalização das identidades e status que lhes são atribuídos – o que pode 

ter efeitos perversos de estigmatização (PIRES, 2017a). 

No entanto, as análises da sociologia do guichê também apreendem a não passividade dos 

usuários, cujo comportamento importa centralmente para as categorizações. Estudos nessa linha 

buscam iluminar os recursos e ações mobilizados pelos usuários para “contornar” o peso dos 

constrangimentos administrativos. São recursos de sobrevivência, para “se virar” (se débrouiller), 
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em face da desigualdade institucional que se encontram em relação aos trabalhadores dos serviços 

(DUBOIS, 1999; PIRES, 2017a; SIBLOT, 2005a, 2006a). Na medida em que o guichê é revelador 

de questões sociais mais amplas, as diferenças de posição social entre profissionais e usuárias são 

centrais para compreender essas interações – o que, compreendemos, tem a ver com proximidade 

e distância de socioeconômicas, mas também com elementos morais relacionados a gênero 

(SIBLOT, 2005b, 2006b, 2006a). 

 

1.4.3 Categorização, posições sociais e meios de diferenciação 

As assimetrias entre profissionais e usuários podem ser lidas em duas dimensões: de uma 

parte, a da dependência dos cidadãos em relação aos recursos oferecidos pelo serviço e aos agentes, 

que têm o poder institucional de decidir sobre suas necessidades. De outra, a das desigualdades de 

posição social entre profissionais e usuários, restituindo-os às estruturas sociais mais amplas nas 

quais se inserem (DUBOIS, 1999; PIRES, 2017a). Ambos são atores com pertencimentos e 

trajetórias sociais próprios. A interação realiza potenciais papéis desses atores na estrutura social 

(PIRES, 2017a), o que releva condições não somente de classe, como de gênero (SIBLOT, 2006b, 

2006a). 

Da perspectiva das mulheres atendidas nos serviços públicos, Siblot (2006b) revela a 

centralidade da dimensão generificada das práticas administrativas domésticas, para compreensão 

da ambivalência das relações nas administrações em meio popular, a qual se constitui na articulação 

entre relações de classe e relações de gênero. Em linhas gerais, no seio das famílias populares, 

mulheres são as principais responsáveis pela gestão cotidiana da “paperasse”, isto é, dos muitos 

formulários, fichas e documentos que intermediam a relação com a administração pública, por 

exemplo, para recolhimento de impostos ou regularização migratória. Essa responsabilização 

decorre de arranjos informais dentro das famílias e é bastante desvalorizada, considerada como 

somente mais uma das tarefas domésticas e de menor valor que as mulheres desempenham. 

Homens eventualmente assumem essa gestão, mas, diferentemente delas, são valorizados 

quando o fazem, com elogios à sua organização, sua capacidade de compreender os impostos etc. 

Há divisões, por vezes, de qual tipo de papéis são geridos por homens e por mulheres. Apesar 

dessas desigualdades, a autora enfatiza sua ambivalência, ao compreender essa habilidade 

generificada como um ativo, na medida em que ela potencialmente é mobilizada como mais um 

recurso de sobrevivência (débrouillage) e sociabilidade para elas. Não deixa, contudo, de trabalhar 
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a desvalorização a que este trabalho é submetido. Isso porque o uso desses recursos materiais e 

simbólicos baseia-se também na socialização diferenciada de homens e mulheres nas tarefas 

administrativas da esfera doméstica e na divisão de gênero dessas tarefas que ocorre dentro das 

famílias (SIBLOT, 2006b). Segundo a autora: 

 

“Esta pesquisa, portanto, permitiu especificamente mostrar como a divisão doméstica de 

tarefas administrativas se refere às especificidades dessas tarefas: situadas na fronteira 

entre a esfera pública e a esfera privada, baseiam-se em uma multiplicidade de 

conhecimentos (escrito, relacional, localizado no mundo institucional) e estão ligadas a 

importantes questões materiais e simbólicas, tanto a nível individual quanto familiar. 

Compreender a ambivalência das relações com as administrações nos círculos da classe 

trabalhadora supõe, portanto, articular as relações de classe e as relações de gênero. Além 

disso, o interesse pela divisão doméstica das tarefas administrativas lança luz sobre a 

complexidade das relações de gênero nas famílias da classe popular” (SIBLOT, 2006b, p. 

47, tradução nossa)10.  

 

Ou seja, iluminam-se as diferenças de recursos sociais que podem existir entre os 

membros de uma mesma família em decorrência das relações de gênero, o que implica rompimento 

com visões homogeneizante sobre as famílias de meios populares. Enfatiza-se, ademais, a divisão 

desigual de tarefas e a valorização social que elas recebem dependendo de quem delas se encarrega: 

pode se tratar de um elemento de poder masculino ou uma carga feminina banalizada (SIBLOT, 

2006b). O caso empírico que a autora trabalha é bastante diferente do nosso, tem a ver com gestão 

de papéis e documentos importantes para o público na relação com o Estado. Mas desta discussão 

tiramos alguns insights muito importantes para ajudar na nossa análise. 

De saída, destacamos as dinâmicas próprias das desigualdades de gênero, como as 

desigualdades intrafamiliares e a socialização diferenciada entre homens e mulheres, importam 

centralmente para como essas cidadãs-usuárias chegam e apresentam-se nos serviços. É um olhar 

especialmente interessante, porque a autora insere a socialização para cuidar dos papéis no conjunto 

mais amplo de atividades domésticas às quais as mulheres são treinadas para compreender como 

suas por natureza – o que, como veremos no capítulo 3, tem a ver com as divisões entre esfera 

 

10 “Cette recherche a donc spécifiquement permis de montrer en quoi le partage domestique des tâches administratives 

renvoie aux spécificités de ces tâches: situées à la frontière entre sphère publique et sphère privée, elles reposent sur 

une multiplicité de savoir-faire (écrits, relationnels, repérage du monde institutionnel) et sont liées à des enjeux 

matériels et symboliques importants, tant au niveau individuel que familial. Comprendre l’ambivalence des relations 

aux administrations en milieu populaire suppose donc d’articuler rapports de classe et rapports de genre. En outre, 

s’intéresser au partage domestique des tâches administratives éclaire la complexité des rapports de genre au sein des 

familles populaires” (SIBLOT, 2006b, p.47). 
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pública e privada e socialização e atribuição de papéis para cuidar da casa, dos filhos e se 

responsabilizar pela contracepção. Além disso, é interessante perceber como ocorre valorização 

desigual das mesmas tarefas (SIBLOT, 2006b). 

Como veremos, além das diferenças entre homens e mulheres, a literatura de gênero 

aponta para diferenças entre “tipos” de mulheres, o que procuraremos explorar na análise das falas 

das profissionais – que, não se pode esquecer, são em sua maioria mulheres e inseridas na mesma 

sociedade desigual. Há, dependendo do cargo, inclusive emprego de moradores do bairro nos 

serviços, o que importa para o caráter local do atendimento. Em seu trabalho, Siblot (2006b) narra 

o caso de uma mulher atendida pelo serviço do Centro Social e que depois virou funcionária, em 

decorrência das habilidades adquiridas como “secretária da família”, cuidando da gestão dos 

papéis. Outro caso é o das ACS no Brasil, cuja inserção no território é condição imprescindível 

para que sejam mediadoras entre a política pública e os usuários (LOTTA, 2012, 2018, 2019a; 

LOTTA; PAVEZ, 2015; LOTTA; PIRES, 2020). 

Em um de seus níveis de análise, Yasmine Siblot (2006) detém o olhar sobre as posições 

sociais das profissionais, que são majoritariamente mulheres, como meio de refletir sobre os 

posicionamentos sociais relativos. A autora trabalha, assim, com o caráter incerto de sua 

localização: ao mesmo tempo em que são empregadas subalternas, nos menores níveis da 

administração e submetidas a constrangimentos dos sistemas político e organizacional, são 

investidas de uma autoridade institucional e estabilidade profissional, o que significa, 

contextualmente, uma certa ascensão social, que as coloca num espaço intermediário entre as 

classes populares e as classes médias. Portanto, importam para o valor social dos empregados do 

guichê, os postos ocupados e as propriedades sociais em jogo, tanto em termos de trajetória, como 

de gênero (SIBLOT, 2006a). 

Neste sentido, a autora também chama atenção para a feminização dos postos no guichê, 

o que denota baixo reconhecimento, não só pelas desigualdades salariais estatisticamente ligadas 

às mulheres, como pela relação a uma forma generificada da atividade feminina. Em seu campo, 

mulheres são descritas como detentoras de um “savoir-faire” naturalizado: são naturalmente gentis, 

naturalmente hábeis para lidar com o público – o que também encontra as discussões sobre 

feminização das profissões de cuidado e o menor reconhecimento da dimensão profissional 

necessária para executar suas tarefas. Essas qualidades generificadas são largamente interiorizadas, 
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de modo que, com frequência, as trabalhadoras descrevam seu "caráter" como predestinado a 

trabalhar com o público, foram "feitas para isso" (SIBLOT, 2006a). 

Em síntese, entende-se que estão compreendidas, nas relações de gênero, tanto as usuárias, 

como as trabalhadoras. Estas, em especial, encontram-se numa situação de “mistura cultural e 

social”, um meio termo entre as classes médias e as classes populares, que geralmente atendem. Às 

primeiras são vinculadas por sua posição institucional, seu emprego estável, seu domínio da escrita 

ou ainda, sua residência ou situação de seu conjunto familiar. Mas elas são ligadas às classes 

populares por muitas de suas relações, seus salários modestos, sua escolarização curta ou 

interrompida. Além disso, muitas de suas características sociais diferem, seja por suas origens 

sociais ou por seus vínculos com imigração: algumas são imigrantes ou filhas de imigrantes 

(SIBLOT, 2006a). 

A discussão de diferenças de posição social rendeu achados importantes sobre 

categorização na Dinamarca, por exemplo, em estudo sobre o que motiva ações preventivas de 

enfermeiras, pedagogas e professoras pertencentes à classe média. Na análise, constatou-se que 

elas aplicavam convenções sociais próprias de seus estilos de vida para justificar maior 

preocupação com em com crianças de classe alta e de classe baixa  do que com as de classe média 

(HARRITS; MØLLER, 2014a).  

Notadamente, faz-se interessante olhar para como esses aspectos de violência simbólica, 

pela imposição de critérios de avaliação do grupo dominante, aparecem no contexto brasileiro e, 

no caso da ESF, o que dizem sobre as diferentes profissionais que a implementam, nas situações 

em que os pertencimentos sociais são mais claros. Mas considerando a potencial zona cinzenta de 

indefinição, como discutimos acima, chamamos atenção para o caráter moral dos discursos 

coletivamente compartilhados sobre o público desfavorecido. Entre piadas e formulações de 

desprezo, esses discursos podem funcionar como fomento para a solidariedade profissional e, ao 

mesmo tempo, distanciam os usuários, ressaltando diferenças que condenam para se valorizar 

(LAMONT, 2000, 2017; SIBLOT, 2006a). 

A questão do distanciamento e dos discursos coletivos levanta questões sobre como os 

profissionais se percebem e como percebem os usuários. Com frequência, trabalhadores da linha 

de frente tentam comunicar uma autoimagem positiva, ao aludir à própria vocação e um senso de 

heroísmo. É também a partir dessa posição especial  que eles acreditam saber mais do que 

supervisores e usuários sobre o que é melhor para estes (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 
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2003), seja individualmente ou pela personificação de uma entidade coletiva fictícia – le gens, para 

Siblot (2006a) ou “os pacientes” e “o público”, no nosso campo. 

Os discursos sobre esse público tendem a envolver proposições generalizantes dos traços 

mais reprováveis, percebidos como ofensivos, perigosos e imorais. Remetem a provas de 

incompetência, irracionalidade, desrespeito, de preguiça, de incapacidade de criar os filhos ou gerir 

a própria renda, de desonestidade, agressividade, etc, o que se atribui a um meio social (SIBLOT, 

2006a). Os detalhes e características usado para essas avaliações são concretizações dos 

julgamentos morais dos BNR, de suas reivindicações cognitivas sobre como as coisas realmente 

são (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). Como explica Lamont (2000), essas formulações 

são retratos de coisas tomadas como certas nas operações cognitivas de julgamento, acarretando a 

formação de comunidades morais por meio da construção de fronteiras simbólicas (boundary 

work). 

Em pesquisa realizada na década de 1990 com trabalhadores brancos e negros – a quem 

chama de “baixa classe média”, como eles se autodenominam – a autora explorou, por meio de 

entrevistas, seus sensos de identidade, valor e status. O contexto da pesquisa é o declínio dos 

padrões de vida e, portanto, a inviabilidade ou enorme dificuldade de prosperidade do ponto de 

vista socioeconômico. Diante disso, ela explora como eles constroem um senso de auto valor e 

como eles percebem hierarquias sociais ao interpretar diferenças entre eles e os outros que não 

passam exclusivamente pelo crivo de renda. Constatou-se que a moralidade está, geralmente, no 

centro do universo desses trabalhadores: tanto franceses, como americanos, definem o próprio valor 

e o dos outros baseados em critérios morais, sua habilidade de manter a ordem moral no mundo, 

fazer seus filhos se comportarem, pagar as contas, e sobreviver apesar das dificuldades das 

condições de trabalho e um grau de incerteza econômica (LAMONT, 2000). 

Além disso, os trabalhadores americanos e franceses usaram critérios morais para 

desenhar fronteiras em relação a outros grupos, em razão das falhas morais percebidas - a classe 

média, os pobres, negros, e imigrantes – e esses vários grupos não eram igualmente escolhidos nos 

dois países. Nos EUA, muito foi expresso de admiração aos mais ricos, sobretudo empresários, 

enquanto foram desenhados fortes padrões de separação dos pobres. Padrões de separação moral 

também foram estabelecidos entre brancos e negros. Na França, havia menos admiração por quem 

ganha muito dinheiro do que entre os estadunidenses, e os trabalhadores raramente se referiam "aos 

pobres", mas quando o faziam, era para se incluir nesse grupo, na condição de vítimas das 
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imperfeições do sistema capitalista. Isso porque as fronteiras morais francesas eram principalmente 

contra imigrantes muçulmanos  – diferentemente dos EUA, onde havia indiferença em relação aos 

migrantes, que estariam lá para perseguir o “american dream” (LAMONT, 2000). 

Considerando a época em que a pesquisa foi realizada, houve transformações dirigidas 

pelas transformações neoliberais na economia global, que operaram ao abrir e fechar fronteiras ao 

longo dos contextos. Na França, por exemplo, os valores de merecimento tornaram-se mais 

parecidos com o que eram o dos EUA antes, isto é, ficaram mais estreitos e relacionados ao bem 

estar econômico (LAMONT, 2017). Apesar dessas mudanças, o que se coloca em relevo com a 

comparação dos contextos – e mesmo com as modificações nas fronteiras ao longo do tempo – é a 

dimensão de processo social da construção das similaridades e diferenças entre grupos (LAMONT, 

2000, 2017). 

 

“Os trabalhadores utilizam esses padrões para definir quem são e, tão importante, quem 

eles não são. Assim, traçam a linha que delimita uma comunidade imaginada de 

« pessoas como eu », que compartilha os mesmos valores sagrados e com quem estão 

dispostos a compartilhar recursos. Essas comunidades podem se sobrepor ou cruzar as 

linhas de classe e raça” (LAMONT, 2000, p. 3, tradução minha).11  

 

Destacamos, ademais, o conteúdo moral dessas fronteiras. No caso dos trabalhadores 

americanos e franceses, os padrões morais que guiam esse processo cognitivo de diferenciação são 

uma alternativa para definições econômicas de sucesso e oferecem um meio de manter a dignidade 

e dar sentido a suas vidas, ao interpretar e organizar as diferenças que as cerca. A explicação para 

as diferenças nas fronteiras ideológicas não é individual, mas social: depende, segunda a autora, 

dos recursos culturais a que as pessoas têm acesso e das condições estruturais nas quais elas estão 

situadas – o que as coloca em direção de certos repertórios mais do que outros (LAMONT, 2000, 

2017).  

A noção genérica de “recursos culturais” é de narrativas disponíveis pelas tradições 

nacionais históricas, por scripts internacionais e por vários setores da produção cultural e difusão - 

intelectuais, sistemas educacionais, igreja, mídia. Já as “condições estruturais” referem-se à 

posição de mercado dos trabalhadores, suas redes profissionais, e o nível de criminalidade na 

 

11 “Workers use these standards to define who they are and, just as important, who they are not. Hence, they draw the 

line that delimits an imagined community of "people like me" who share the same sacred values and with whom 

they are ready to share resources. These communities may overlap with, or cut across, class and racial lines.” 

(LAMONT, 2000, p.3) 
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comunidade em que vivem, assim como a características mais gerais da sociedade, por exemplo o 

nível de mobilidade e o tipo de proteção social oferecida. Recursos culturais disponíveis tornam 

mais fácil que padrões específicos de fronteiras sejam traçados num contexto ou grupo (ex: classe, 

raça) do que em outro. Segundo a autora, grupos que se encontram em posições estruturais 

relativamente semelhantes podem desenhar linhas bastante diferentes precisamente porque seu 

ambiente e/ou subcultura os expuseram a diferentes conjuntos de ferramentas culturais (LAMONT, 

2000, 2017). 

A noção de diferenciação e fronteiras morais é uma contribuição da sociologia cultural 

que pode oferecer bons insights aos estudos de discricionariedade. Exemplo dessa aproximação foi 

feito por Lotta e Pires (2020), ao discutir a diferenciação entre usuários “fáceis” e “difíceis” por 

meio de critérios de moralidade. Neste trabalho, de modo semelhante, nós a mobilizaremos como 

uma alternativa para compreender as categorizações e julgamentos. Acreditamos que a abordagem 

ajude a compreender esses processos no seio das indefinições e ambiguidades de posição social de 

algumas trabalhadoras. Junto de inspirações de trabalhos que destacam o caráter de gênero das 

diferenciações (LAMONT; MOLNÁR, 2002), procuraremos discutir se existem e quais são os 

padrões de gênero presentes no reasoning das profissionais (FJÆR; PEDERSEN; SANDBERG, 

2015), assim como as noções sociais mais amplas – ou repertórios culturais – as informam 

(SAGUY, 2003). 

 

1.5 Processos de categorização e (re)produção de desigualdades na implementação: 

contexto urbano brasileiro e questões de gênero 

A título de encerramento do capítulo, reforçamos que a preocupação de fundo – que 

justifica e orienta este trabalho – são as consequências da (re)produção de desigualdades na 

implementação para os usuários dos serviços. Em articulação de uma perspectiva multidimensional 

e interseccional da desigualdade social – não somente desigualdade econômica – com os processos 

e atores envolvidos na implementação de políticas públicas, Pires (2019) alerta que, além dos já 

reconhecidos níveis de incerteza da implementação (ARRETCHE, 2001), é preciso atenção aos 

efeitos não pretendidos, que, além de inesperados, incidam sobre o alvo da intervenção da política 

pública, mas em efeito oposto ao pretendido. 

O autor chama esses desdobramentos de “efeitos sociais da implementação” e explica que 

se trata do “conjunto de repercussões que o envolvimento com um serviço ou uma política pública 
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pode gerar sobre a posição, a trajetória e a identificação social de um sujeito”, acarretando 

repercussões materiais e simbólicas (PIRES, 2019, p.19). Além disso, é preciso entender que, 

considerando as diferentes posições sociais dos sujeitos em sociedade, a reprodução de 

desigualdades na implementação tem o potencial perverso de aumentar a vulnerabilidade de 

indivíduos que já se encontram em situação desfavorável (DUBOIS, 1999; LOTTA; PIRES, 2020; 

PIRES, 2017a, 2019; SIBLOT, 2006b). Nesse sentido, chamamos a atenção para algo que 

desenvolveremos melhor no capítulo 3 desta dissertação: as desigualdades do contexto urbano 

brasileiro, incluindo as questões de gênero e, tendo em vista a discussão empírica, a saúde 

reprodutiva. 

Nossa estratégia analítica para endereçar essa preocupação no contexto brasileiro foi 

revisar trabalhos centrais da literatura que nos ajuda a iluminar os processos cognitivos que 

orientam as decisões no nível da rua, em esquemas de categorização e diferenciação. Destacamos 

aqui nossa compreensão de que esses julgamentos não necessariamente se convertem em ação, 

dadas as negociações agenciadas pelos usuários e a influência de outros fatores que condicionem 

as decisões. Apesar disso, trata-se de uma abordagem promissora para tratar da (re)produção 

potencial de desigualdades, porque significa acesso aos “mapas mentais” que os trabalhadores 

usam para navegar entre as tensões, desafios, emoções e ambiguidades da interação – isto é, do 

mundo tal como chega nos serviços. 
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2 METODOLOGIA 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar um protocolo detalhado de como a 

pesquisa foi desenvolvida, por meio de descrição de todas as decisões e atividades da pesquisadora, 

assim como documentação e registros formais quando possível. De saída, é importante afirmar 

nossa postura ética em todo o processo, exemplificada pela mitigação de riscos às pessoas 

entrevistadas, garantia de anonimato, consentimento livre e esclarecido, entre outros compromissos 

assumidos junto aos Comitês de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde CEP-SMS). 

Destacamos que, além de uma questão procedimental para viabilizar a pesquisa de campo, na 

prática, os compromissos implicaram cuidado com situações sensíveis e potencialmente 

constrangedoras para as BNR entrevistadas, assim como valorização de sua contribuição sem 

nenhum objetivo de exposição ou condenação de seu trabalho. 

Tal precaução é fundamental para este trabalho, na medida em que a ênfase no potencial 

de (re)produção de desigualdades, se erroneamente interpretada, pode figurar como tentativa de 

“denúncia” de condutas das profissionais. Contudo, ressaltamos que a finalidade não é corroborar 

com visões que estigmatizam a burocracia de nível de rua. Nossa proposta é justamente evidenciar 

que, em decorrência de ambientes e contextos organizacionais – por exemplo, onde se enfrenta 

restrição de tempo e recursos – assim como da inserção em contextos sociais permeados por 

profundas desigualdades socioeconômicas e de gênero, é possível que sua atuação seja em sentido 

contrário ao pretendido por políticas públicas que visam igualdade e inclusão (LOTTA; PIRES, 

2019; PIRES, 2019) ou e mesmo pelo que acreditam ser seu “propósito” ou “vocação” de ajudar 

as e os cidadãos que atendem (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). Longe de serem “más” 

ou propositalmente discriminatórias, em suas narrativas, as BNR revelam carinho, cuidado e 

preocupação com pacientes, inclusive em alguns casos nos quais fazem avaliações desfavoráveis 

com base em repertórios morais. 

Tendo em vista essas observações, retomamos que o objetivo da pesquisa é discutir como 

os processos de categorização e julgamento marcam o exercício da discricionariedade das BNR 

encarregadas de implementar políticas públicas, na linha de frente dos serviços, em contextos 

permeados por desigualdades sociais diversas e, especialmente, as de gênero. Conforme 

apresentado no capítulo anterior, trata-se de captar o reasoning (raciocínio), que não deve ser 

entendido como “cálculo racional”, mas como pensamento que inspira as decisões ou “lógica que 
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orienta a ação”. Para tanto, escolhemos o caso da atenção em saúde reprodutiva, na atenção 

primária, em diferentes contextos urbanos de desigualdade. 

Conforme detalharemos mais adiante neste capítulo, foram selecionadas duas UBS, com 

base em um critério teórico-substantivo que extraímos do referencial revisado no capítulo anterior: 

a proximidade-distância social entre profissionais e usuários. Assim, articulando o critério e a 

noção de que as vulnerabilidades presentes no território importam para caracterização do público 

atendido nas UBS, optamos por unidades que implementam a ESF em bairros com características 

socioeconômicas opostas. 

A utilidade dessa escolha é refletir sobre como se dão os processos de categorização e 

julgamento nesses diferentes contextos, tendo em vista a preocupação de fundo, que é o potencial 

de reprodução das lógicas mobilizadas pelos BNR nas interações críticas do nível da rua. 

Resguardadas as possibilidades de agenciamento e negociação de cidadãos atendidos, que 

eventualmente revertem essas categorizações em seu benefício (DUBOIS, 1999; PIRES, 2017a; 

SIBLOT, 2006a), tal reprodução tem o potencial de gerar decisões com repercussões materiais e 

simbólicas negativas para os atendidos – e, assim, colocar em situação ainda pior quem já se 

encontra em contextos desfavoráveis (PIRES, 2019) 

Diante disso, além da análise das leis e orientações formais sobre o tema, para fins de 

contextualização, optamos pela realização entrevistas semiestruturadas e, junto delas, aplicação de 

vinhetas. As técnicas adotadas foram bastante apropriadas para responder à pergunta orientadora 

deste trabalho, porque permitiram acessar sentimentos, valores, percepções e opiniões das BNR 

entrevistadas. A análise dos dados foi realizada, em fases sucessivas, com suporte do software de 

análise de dados NVivo, como detalharemos em seção específica. Desse modo, o capítulo 

metodológico está organizado em três etapas principais: a justificativa de escolha das UBS 

pesquisadas, a exposição das técnicas de pesquisa e coleta de dados e, por fim, a explicação de 

como fizemos a análise dos dados. Antes da segunda e da terceira etapas, no entanto, relataremos 

brevemente a pesquisa preliminar de campo, que ajudou no refinamento do instrumental utilizado 

e serviu de inspiração para reflexões iniciais desta dissertação. 
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2.1 O caso da saúde reprodutiva na ESF: justificativa do caso e seleção das UBS 

estudadas 

Nossa proposta é de contextualizar os debates sobre burocracia de nível de rua e 

(re)produção de desigualdades, considerando o contexto de desigualdades socioeconômicas e 

raciais, especialmente nas relações de gênero. Conforme discutiremos nesta seção, a escolha da 

atenção à saúde reprodutiva na ESF, em São Paulo, como caso empírico, justifica-se i) pela 

relevância do tema em matéria de cidadania; ii) pelo inevitável atravessamento das questões de 

gênero nesse recorte; iii) por características de funcionamento do SUS e da atenção básica em 

saúde; e, por fim, iv) pela enorme relevância em estudar as desigualdades, em contexto urbano, a 

partir de uma metrópole significativa em termos populacionais e de oferta de políticas públicas de 

saúde. 

Diante disso, esclarecemos que, em primeiro lugar, a escolha tem a ver com a grande 

relevância que tem o tema para o debate público. Nós descreveremos com mais detalhes os 

repertórios sobre saúde reprodutiva no capítulo 3. Por ora, adiantamos somente que as discussões 

sobre saúde reprodutiva reverberam em diversas questões sobre cidadania e liberdades individuais. 

De um lado, existem movimentos e grupos engajados na promoção e garantia de direitos sexuais e 

reprodutivos, com atenções específicas para as demandas de raça e gênero, por exemplo. De outro, 

são frequentes e numerosas as manifestações de grupos conservadores que visam restrições ou 

limitações desses direitos (BIROLI, 2018a). Desse modo, o caso inevitavelmente suscita 

percepções e valores sobre gênero nos serviços públicos, inclusive na linha de frente, nosso foco 

de análise, onde há contato direto com cidadãs e cidadãos. 

Além disso, pensar a saúde reprodutiva, no Brasil, num registro de políticas públicas, 

significa entendê-la como objeto de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) – que é organizado 

em diferentes níveis de atenção: a atenção básica ou primária (ABS/APS), que tem perfil 

ambulatorial e de menor complexidade, e as atenções secundária e terciária, que envolvem as 

especialidades em nível ambulatorial e hospitalar, sendo a secundária dedicada a procedimentos, 

exames e intervenções de complexidade tecnológica intermediária e a terciária voltada para 

demandas de alta especialização. 

Muitas das pesquisas e discussões públicas de militantes e atrizes da sociedade civil sobre 

saúde reprodutiva têm como foco a atenção hospitalar, por causa da realização de procedimentos 

centrais para o tema: partos, esterilizações cirúrgicas, abortos e, em alguns casos, inserção de DIU 
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– que pode ocorrer também na APS, caso haja médico capacitado para tal. Por exemplo, no que diz 

respeito aos partos, há extensa discussão sobre a ocorrência de violência obstétrica e necessidade 

de humanização do processo (DINIZ, 2005). Já o tópico do aborto, para além da grande disputa 

por descriminalização e viabilização mais ampla no sistema de saúde, com frequência é alvo de 

reivindicações de grupos feministas e militantes da saúde pública, em razão da resistência de alguns 

hospitais recusarem-se a realizar o procedimento mesmo nos casos previstos em lei1. 

Em que pese a relevância dessas discussões, em razão da enorme gravidade envolvida, 

algumas considerações sobre o funcionamento do sistema de saúde, fazem-nos optar pelo estudo 

da APS, que, em termos de saúde reprodutiva, concentra, principalmente, as ações de informação 

e orientação contraceptiva, prevenção de ISTs e acompanhamento pré-natal. Trata-se do espaço 

ideal para a discussão deste trabalho, em primeiro lugar, porque os encontros entre BNR e pacientes 

na atenção hospitalar são pontuais, isto é, envolvem somente a realização de certos procedimentos, 

sem que haja continuidade de relações, tampouco o estabelecimento de vínculos. Nas palavras de 

uma entrevistada em fase preliminar desta pesquisa, a vantagem de trabalhar na APS é que “você 

consegue acompanhar um paciente por mais tempo, por que quando a gente ta no pronto socorro, 

entra, sai e você nunca mais vê, sabe? (Entrevistada A)”. 

Em segundo lugar, a atenção primária é a “porta de entrada” do sistema e é para onde 

“tudo volta”. Ou seja, é este nível de atenção que tem o condão de preparar as e os pacientes por 

meio da solicitação e realização ou encaminhamento para exames; encaminhamento para diversos 

procedimentos; orientação sobre como funcionarão as coisas no hospital; auxílio no preenchimento 

de critérios para esterilização cirúrgica; acompanhamento pré-natal e, consequentemente, 

preenchimento do plano de parto individual, por exemplo. Ainda, depois da realização de partos, 

esterilizações e mesmo abortos, todo o acompanhamento é feito na atenção primária, seja para 

verificação da boa recuperação ou acompanhamento de rotina. 

Por fim, escolhemos conduzir a pesquisa em São Paulo, uma metrópole atravessada por 

muitas desigualdades e diferentes contextos de vulnerabilidade, dada a importância das 

desigualdades em contexto urbano – e de sua (re)produção não pretendida na implementação de 

políticas públicas – para compreensão do quadro nacional. Apesar de avanços no acesso à saúde 

básica desde que o município aderiu ao SUS em 2001, e do aumento do acesso às UBS para as 

pessoas que vivem nas periferias, em especial as que têm indicadores socioeconômicos ruins, 

persistem algumas disparidades intramunicipais (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014) – o que 
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torna interessante a observação de UBS localizadas em bairros com distintas características 

socioeconômicas. 

Essa informação vai ao encontro do critério que orientou a escolha das UBS: a reflexão 

sobre a importância da proximidade-distância social nos processos de categorização e julgamento. 

Nossa expectativa era de que a distância entre as posições sociais das BNR e de cidadãos/as 

atendidos/as tivesse importância para a categorização, significando que o tipo de raciocínio e de 

decisões encaminhadas fosse diferente – e potencialmente mais (re)produtor de desigualdades – 

conforme aumentasse a distância social entre BNR e cidadãos. Conforme mostraremos na 

discussão dos resultados, embora esse tenha sido um dos elementos importantes, o conteúdo moral 

da categorização foi predominante. Além disso, ao considerar este critério, foi necessário tomar 

em conta as diferentes profissionais das UBS e a relação que têm com o território, assim como as 

características deste e a posição social das e dos usuários (capítulo 5). 

Foram escolhidas duas UBS que implementam a ESF em bairros com características 

socioeconômicas contrastantes: 

a) UBS A: implementa ESF em bairro com bons indicadores 

b) UBS B: implementa ESF em bairro com indicadores ruins 

 

Os índices consultados para essa definição das UBS foram o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M)12 e o Mapa da Exclusão/Inclusão Social do Município de São Paulo13, 

ambos de 2010. Selecionados os dez primeiros e os dez últimos distritos de cada um desses índices, 

foram listadas as coincidências. Em seguida, foram levantadas todas as UBS em cada um dos 

distritos destacados, por meio da Relação das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde por Zona 

e Distrito Administrativo divulgada em 201914. Por fim, foi operada uma busca no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)15 para verificar quais unidades implementam a 

ESF. Destaca-se que os índices citados foram guias gerais para o critério de seleção das unidades 

 

12 Medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O 

índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 
13 Metodologia que utiliza linguagens quantitativas, qualitativas e de geoprocessamento na produção de índices 

territoriais intraurbanos que hierarquizam regiões de uma cidade quanto ao grau de exclusão/inclusão social. 
14 Consulta disponível em:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_Saude_Zona.pd

f. 
15 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde: http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_Saude_Zona.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_Saude_Zona.pdf
http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp
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de pesquisa, mas não são exclusivos para a caracterização dos territórios e das UBS, que será 

subsidiada por dados secundários e por consultas ao DATASUS16 no capítulo 4. 

 

2.2 Realização de pesquisa de campo exploratória  

Nossos primeiros contatos com o tema da atenção à saúde reprodutiva na APS 

antecederam a entrada em campo nas UBS selecionadas. Em primeiro lugar, a pesquisadora 

participou da aplicação e, posteriormente, da codificação de entrevistas que fazem parte de um 

projeto maior de reflexão sobre burocracia de nível de rua e desigualdades17. O material trata da 

ESF em geral e, portanto, não tem como recorte a atenção à saúde reprodutiva – que é somente 

uma fração dos diversos atendimentos ambulatoriais prestados. Entretanto, mesmo sem perguntas 

específicas, em algumas respostas há formulações a respeito de atendimentos de planejamento 

familiar e pré-natal, por exemplo, assim como avaliações sobre pacientes desses atendimentos.  

Em segundo lugar, foram realizadas conversas informais, entrevistas exploratórias e testes 

do roteiro de pesquisa com cinco profissionais da saúde (dois médicos, uma enfermeira, duas ACS) 

e duas estudantes de medicina, por meio virtual (plataforma Zoom), nas quais foi possível tematizar 

o recorte desta pesquisa. As ACS e a enfermeira trabalham na ESF, enquanto os médicos (um 

homem e uma mulher) e as estudantes apenas trabalharam temporariamente na APS e/ou fizeram 

estágio durante a graduação. 

A partir das anotações de campo e análise de transcrições parciais das entrevistas, 

pudemos esboçar as reflexões iniciais, além de aprimorar o roteiro e elaborar as vinhetas. De saída, 

as conversas mais abertas foram muito importantes para apreender as diferenças, no cotidiano de 

trabalho, entre as atuações na APS e no âmbito hospitalar, além de proporcionar reflexões sobre a 

importância da APS para o atendimento em outros níveis de complexidade. Em razão da 

experiência de muitas das entrevistadas com estágios e passagens nos diferentes níveis de atenção 

em saúde, foram feitas muitas comparações sobre as rotinas, as distinções dos tipos de atendimento 

em saúde reprodutiva, assim como avaliações sobre como chegavam as pacientes – 

“desinformadas”, “despreparadas”, “assustadas” – que passaram ou deveriam ter passado pela 

APS. 

 

16 Departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil Disponível. http://www2.datasus.gov.br/. Acesso 

em 13/10/20. 
17 Pesquisa do Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), coordenada pela professora Dra. Gabriela Lotta. 

http://www2.datasus.gov.br/
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Ademais, o material preliminar registrou algumas situações em que constrangimentos dos 

sistemas político e organizacional conformavam o trabalho das BNR, como a falta de recursos para 

alguns atendimentos e a necessidade de bater metas. Por fim, no que diz respeito ao foco da 

dissertação, foi possível constatar que, além da mobilização de categorias oficiais – adolescente, 

família, filhos, gestante, idoso/a, mãe, mulher, homem, parceiro –  conforme discutido na literatura 

de burocracia de nível de rua, as BNR recorriam a outros esquemas de classificação de pacientes. 

Com inspiração em Lotta (2019), nossa primeira tentativa de compreender tais esquemas 

considerou que as categorizações e julgamentos ocorriam não por meio de afirmações diretas sobre 

quais cidadãos são “bons” ou “ruins”, mas sim de oposições valorativas que aludiam a isso, por 

exemplo, sobre o comportamento das pacientes, seus arranjos familiares, e sua relação com 

abordagens sobre sexo, anticoncepção e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs). Junto desse mapeamento preliminar, constatamos algumas situações em que os processos 

de categorização e julgamento tinham atravessamentos de gênero, tanto pela hierarquização entre 

homens e mulheres, como entre “tipos” de mulheres. Essas reflexões foram revisitadas e 

amadurecidas para a versão final dessa dissertação. 

Além das reflexões, a pesquisa preliminar de campo foi um exercício importante, em 

primeiro lugar, por permitir que tivéssemos algum contato com o objeto num momento em que, 

por causa da pandemia de COVID-19, não era possível fazer entrevistas pessoalmente. Desse 

modo, foi possível fazer um teste do roteiro, que, junto com informações não previstas, obtidas nas 

conversas informais e na parte mais aberta da entrevista, permitiram revisão e melhora das 

perguntas (GLESNE, 2013), sobretudo para que ficassem mais diretas e, desse modo, mais 

compreensíveis pelas entrevistadas. 

 

2.3 Métodos empregados 

Esta seção dedica-se às considerações sobre as técnicas de pesquisa empregadas, tendo 

em vista a pergunta de pesquisa e a necessidade de retratar o contexto formal que estrutura a 

implementação de atendimentos da ESF para saúde reprodutiva. Acreditamos que a análise de 

documentos oficiais da política, assim como a aplicação de entrevistas semiestruturadas às BNR, 

junto de vinhetas, tenham sido métodos coerentes e adequados à obtenção de respostas. 
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2.3.1 Análise de documentos: legislação e orientações oficiais  

A primeira técnica não análise de documentos oficiais das políticas que estruturam a 

atenção à saúde reprodutiva na atenção básica, tais como leis, normas infralegais e outras 

orientações. A exploração desses materiais não parte de uma perspectiva top-down, isto é, que foca 

nos formuladores de política e acredita que as decisões no nível central podem antever e solucionar 

todos os dilemas da implementação. Trata-se, na verdade, de uma proposta de olhar para a 

sedimentação do conflito nas regras (MATLAND, 1995) que contextualizam e estruturam o 

trabalho no nível da rua. Além disso, tivemos como objetivo entender se existe e como é o 

enunciado de promoção de igualdade (e/ou) redução de desigualdades, por meio da atenção à saúde 

reprodutiva, conforme trabalharemos no capítulo seguinte. 

Assim, considerando que se trata de um atendimento cuja implementação é local, mas tem 

diretrizes principais forjadas no nível federal, consultamos documentos oficiais nesses dois níveis, 

conforme listado nas Tabela 1 e 2 a seguir. Ressalvamos que deixamos de fora da listagem e da 

análise algumas notas técnicas e protocolos que tratavam de aspectos estritamente biomédicos 

relacionados, por exemplo, à sorologia e dosagem de suplementação. 

 

Tabela 1 – Normativas a nível federal 

 DOCUMENTO DESCRIÇÃO FONTE 

 

LEGISLAÇÃO 

Lei nº 9.263, de 12 de 

janeiro de 1996 

Lei que regula o § 7º do art. 226 da 

Constituição Federal, que trata do 

planejamento familiar 

http://www.planalto.gov.br/c

civil_03/leis/l9263.htm. 

Acesso em 29/09/2020. 

Código Penal (art. 128, 

incisos I e II).  

Permissivos legais para prática de 

aborto. 

http://www.planalto.gov.br/c

civil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm. 

Acesso em 10/10/2020. 

DECISÃO 

JUDICIAL COM 

FORÇA DE LEI 

ADPF 54 Aborto no caso de anencefalia do 

feto. 

http://www.stf.jus.br/portal/c

ms/verNoticiaDetalhe.asp?id

Conteudo=204863. Acesso 

em 10/10/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria nº 48, de 11 de 

fevereiro de 1999 – 

Ministério da Saúde 

Normas de funcionamento e 

mecanismos de fiscalização para 

execução de ações de 

planejamento familiar e 

esterilização cirúrgica pelas 

instâncias gestoras do SUS. 

http://bvsms.saude.gov.br/bv

s/saudelegis/sas/1999/prt004

8_11_02_1999.html. Acesso 

em 29/09/2020. 

Portaria nº 1.555, de 30 de 

julho de 2013 – Ministério 

da Saúde 

 

Dispõe sobre as normas de 

financiamento e de execução do 

Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica no 

âmbito do SUS. 

http://bvsms.saude.gov.br/bv

s/saudelegis/gm/2013/prt155

5_30_07_2013.html. Acesso 

em 29/09/2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204863
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204863
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204863
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/1999/prt0048_11_02_1999.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/1999/prt0048_11_02_1999.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/1999/prt0048_11_02_1999.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html
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NORMAS 

INFRALEGAIS E 

OUTRAS 

DIRETRIZES 

Portaria nº 2.436, de 21 de 

setembro de 2017 

 

Aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a 

revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

https://bvsms.saude.gov.br/b

vs/saudelegis/gm/2017/prt24

36_22_09_2017.html. 

Acesso em 29/09/20. 

Portaria de Consolidação nº 

2, de 28 de setembro de 

2017 – Ministério Da 

Saúde 

Consolidação das normas sobre as 

políticas nacionais de saúde do 

Sistema Único de Saúde. 

http://bvsms.saude.gov.br/bv

s/saudelegis/gm/2017/prc00

02_03_10_2017.html. 

Acesso em 29/09/20. 

Portaria nº 2.234, de 23 de 

julho de 2018 – Ministério 

da Saúde 

Institui a “Agenda Mais Acesso, 

Cuidado, Informação e Respeito à 

Saúde das Mulheres” e prevê o 

repasse no exercício financeiro de 

2018, de recursos de custeio para 

Fundos Municipais de Saúde, 

mediante cumprimento de 

requisitos estabelecidos em edital 

de chamada pública. 

https://www.in.gov.br/materi

a/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC

2Mb/content/id/40875501/d

o1-2018-09-14-portaria-n-2-

234-de-23-de-julho-de-

2018-40875278. Acesso em 

29/09/20. 

Portaria nº 3.265, de 1º de 

dezembro de 2017 – 

Ministério Da Saúde 

Altera o Anexo XXVIII da 

Portaria de Consolidação nº 

2/GM/MS, de 28 de setembro de 

2017, que dispõe sobre a 

ampliação do acesso ao 

Dispositivo Intrauterino TCU 380 

(DIU de cobre) no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

https://bvsms.saude.gov.br/b

vs/saudelegis/gm/2017/prt32

65_07_12_2017.html. 

Acesso em 29/09/20. 

Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (2004) 

Diretrizes gerais para atenção à 

saúde da mulher. 

http://bvsms.saude.gov.br/bv

s/publicacoes/politica_nac_a

tencao_mulher.pdf. Acesso 

em 10/10/20. 

Cadernos de Atenção 

Básica: Saúde sexual e 

saúde reprodutiva 

Diretrizes gerais para atenção à 

saúde sexual e reprodutiva na 

Atenção Básica. 

http://189.28.128.100/dab/do

cs/publicacoes/cadernos_ab/

abcad26.pdf. Acesso em 

10/10/20. 

Protocolos da Atenção 

Básica: Saúde das 

Mulheres (2016) 

Protocolos de atendimento na 

Atenção Básica em matéria de 

saúde das mulheres.  

http://189.28.128.100/dab/do

cs/portaldab/publicacoes/pro

tocolo_saude_mulher.pdf. 

Acesso em 10/10/20. 

Guia do Pré-Natal do 

Parceiro para Profissionais 

de Saúde 

Orientações sobre pré-natal do 

parceiro para profissionais de 

saúde. 

http://portalarquivos2.saude.

gov.br/images/pdf/2016/ago

sto/11/guia_PreNatal.pdf. 

Acesso em 05/12/20 

Protocolo clinico e 

diretrizes terapeuticas para 

prevenção da transmissão 

vertical de HIV, Sífilis e 

Hepatites virais 

Orientações sobre o manejo das 

mulheres e suas parcerias sexuais 

quanto às infecções sexual- mente 

transmissíveis (IST) de potencial 

transmissão vertical, tratando 

especialmente da saúde sexual e 

reprodutiva para a população 

vivendo com HIV e do uso de 

antir- retrovirais e demais agentes 

anti-infecciosos para prevenção e 

tratamento das IST, especialmente 

da sífilis, das hepatites virais (B e 

http://www.aids.gov.br/pt-

br/pub/2015/protocolo-

clinico-e-diretrizes-

terapeuticas-para-prevencao-

da-transmissao-vertical-de-

hiv. Acesso em 04/12/2020. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40875501/do1-2018-09-14-portaria-n-2-234-de-23-de-julho-de-2018-40875278
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40875501/do1-2018-09-14-portaria-n-2-234-de-23-de-julho-de-2018-40875278
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40875501/do1-2018-09-14-portaria-n-2-234-de-23-de-julho-de-2018-40875278
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40875501/do1-2018-09-14-portaria-n-2-234-de-23-de-julho-de-2018-40875278
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40875501/do1-2018-09-14-portaria-n-2-234-de-23-de-julho-de-2018-40875278
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40875501/do1-2018-09-14-portaria-n-2-234-de-23-de-julho-de-2018-40875278
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40875501/do1-2018-09-14-portaria-n-2-234-de-23-de-julho-de-2018-40875278
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3265_07_12_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3265_07_12_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3265_07_12_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad26.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad26.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad26.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
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Fonte: Elaboração própria, a partir de levantamento de normativos federais 

 

 

Tabela 2 - Normativas a nível municipal 

 DOCUMENTO CONTEÚDO FONTE 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

Lei nº 11.621, de 14 de 

julho de 1994 

Institui o Programa de 

Planejamento Familiar 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/lei-11621-de-

14-de-julho-de-1994. Acesso 

em 29/09/2020. 

Lei nº 11.821, de 26 de 

junho de 1995 

Dispõe sobre alteração da Lei nº 

11.621, de 14/07/94, em seu artigo 

1º e seu par. 2º 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/lei-11821-de-

26-de-junho-de-1995. 

Acesso em 29/09/2020. 

Lei nº 16.806 de 19 de 

janeiro de 2018 

Dispõe sobre política de proteção 

às mulheres em situação de 

vulnerabilidade pela Rede Pública 

de Saúde, com a utilização do 

Contraceptivo Reversível de 

Longa Duração de Etonogestrel, e 

dá outras providências 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/lei-16806-de-

19-de-janeiro-de-2018. 

Acesso em 29/09/20. 

Lei nº 13.211 de 13 de 

novembro de 2001 

Dispõe sobre a instituição do 

Programa de Proteção da Saúde da 

Gestante e do Recém-Nascido no 

Município, e dá outras 

providências. 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/lei-13211-de-

13-de-novembro-de-2001. 

Acesso em 04/12/2020.  

Lei nº 16.540, de 31 de 

agosto de 2016 

 

Institui a Política Municipal de 

Atenção Integral à Saúde do 

Homem, e dá outras providências. 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/lei-16540-de-

31-de-agosto-de-2016/. 

Acesso em 04/12/2020. 
 

 

Decreto nº 35.867, de 7 de 

fevereiro de 1996 

Regulamenta a Lei nº 11.621, de 

14 de julho de 1994, alterada 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/decreto-35867-

C) e da infecção pelo HIV, nas 

mulheres gestantes e crianças 

expostas. 

 

Guia de Saúde do Homem 

para Agente Comunitário 

de Saúde (ACS) Guia de 

Saúde do Homem para 

Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) 

Orientações sobre saúde do 

Homem para agentes comunitários 

de saúde. 

https://central3.to.gov.br/arq

uivo/494607/. Acesso em 

05/12/20 

Teste Rápido de Gravidez 

na Atenção Básica: Guia 

Técnico 

Orientações sobre atendimento 

diante dos diferentes resultados 

para testes rápidos de gravidez.  

https://portaldeboaspraticas.i

ff.fiocruz.br/wp-

content/uploads/2018/12/test

e_rapido_gravidez_guia_tec

nico.pdf. Acesso em 

05/12/20. 

Atenção ao pré-natal de 

baixo risco - Cadernos de 

Atenção Básica, n° 32 

Orientações sobre atendimento 

pré-natal de baixo risco. 

http://bvsms.saude.gov.br/bv

s/publicacoes/atencao_pre_n

atal_baixo_risco.pdf. Acesso 

em 05/12/20. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11621-de-14-de-julho-de-1994
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11621-de-14-de-julho-de-1994
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11621-de-14-de-julho-de-1994
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11821-de-26-de-junho-de-1995
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11821-de-26-de-junho-de-1995
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11821-de-26-de-junho-de-1995
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16806-de-19-de-janeiro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16806-de-19-de-janeiro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16806-de-19-de-janeiro-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13211-de-13-de-novembro-de-2001
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13211-de-13-de-novembro-de-2001
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13211-de-13-de-novembro-de-2001
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16540-de-31-de-agosto-de-2016/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16540-de-31-de-agosto-de-2016/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16540-de-31-de-agosto-de-2016/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11621-de-14-de-julho-de-1994
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-11621-de-14-de-julho-de-1994
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-35867-de-7-de-fevereiro-de-1996
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-35867-de-7-de-fevereiro-de-1996
https://central3.to.gov.br/arquivo/494607/
https://central3.to.gov.br/arquivo/494607/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/12/teste_rapido_gravidez_guia_tecnico.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/12/teste_rapido_gravidez_guia_tecnico.pdf
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https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/12/teste_rapido_gravidez_guia_tecnico.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/12/teste_rapido_gravidez_guia_tecnico.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_pre_natal_baixo_risco.pdf
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_pre_natal_baixo_risco.pdf
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NORMAS 

INFRALEGAIS E 

OUTRAS 

DIRETRIZES 

pela Lei nº 11.821, de 26 de junho 

de 1995, que institui o Programa 

de Planejamento Familiar. 

de-7-de-fevereiro-de-1996. 

Acesso em 29/09/20. 

Decreto nº 58.693 de 2 de 

abril de 2019 

Regulamenta a Lei nº 16.806, de 

19 de janeiro de 2018, que dispõe 

sobre política de proteção às 

mulheres em situação de 

vulnerabilidade pela Rede Pública 

de Saúde, com a utilização do 

Contraceptivo Reversível de 

Longa Duração de Etonogestrel 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/decreto-58693-

de-2-de-abril-de-2019. 

Acesso em 29/09/20. 

Portaria 295/04 - SMS Protocolo para o fornecimento de 

contraceptivos reversíveis na Rede 

de Atenção Básica do Município 

de São Paulo 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/portaria-

secretaria-municipal-da-

saude-295-de-18-de-maio-

de-2004. Acesso em 

29/09/20.  

Portaria SMS.G Nº 497, de 

25 de março de 2006 

Norma de Orientação para 

Execução do Programa de 

Planejamento Familiar 

 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/legislacao/index.php?p=619

2. Acesso em 29/09/20. 

Portaria nº 760/2016-

SMS.G 

Diretrizes para a prescrição e 

utilização do contraceptivo 

reversivo de ação prolongada, 

implante subdérmico de 

Etonogestrel 68 mg, na rede de 

serviços da SMS. 

 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/portaria-

secretaria-municipal-da-

saude-sms-760-de-4-de-

maio-de-2016. Acesso em 

29/09/20. 

Protocolo SMS Orientação para atenção integral 

em saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes nos serviços de saúde 

do município de São Paulo. 

 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/saude_da_mulher/index.php

?p=228335. Acesso em 

29/09/2020. 

Protocolo SMS Protocolo sobre Síndromes 

hipertensivas na gestação. 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/saude_da_mulher/index.php

?p=228335. Acesso em 

29/09/2020. 

Protocolo SMS Protocolo de administração de 

sulfato. 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/saude_da_mulher/index.php

?p=228335. Acesso em 

29/09/2020. 

Protocolo SMS Protocolo de Rotinas Básicas de 

Pré-Natal em gestantes de alta 

vulnerabilidade (População em 

situação de rua, usuárias de 

drogas, imigrantes, situação de 

exclusão social). 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/saude_da_mulher/index.php

?p=228335. Acesso em 

29/09/2020. 

Protocolo SMS Protocolo solicitação de ultrassom 

morfológico-Saúde da Mulher-

SMS-SP 2016. 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/saude_da_mulher/index.php

?p=228335. Acesso em 

29/09/2020. 
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Protocolo SMS Protocolo de regulamentação de 

oferta de métodos contraceptivos 

de barreira nos serviços de atenção 

básica do município de São Paulo. 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/saude_da_mulher/index.php

?p=228335. Acesso em 

29/09/2020. 

Protocolo SMS Suplementação de Cálcio na 

Gestação - SAÚDE DA 

MULHER-SMS-SP 2016 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/saude

/saude_da_mulher/index.php

?p=228335. Acesso em 

29/09/2020. 

Protocolo de pré-natal (pn) 

com risco habitual (baixo 

risco) 

Estabelece a integração e 

organização dos serviços de saúde 

para a assistência materno-infantil 

no município de São Paulo, 

conforme grade de referência da 

Rede de Proteção à Mãe 

Paulistana. 

https://www.prefeitura.sp.go

v.br/cidade/secretarias/uploa

d/saude/PROTOCOLO_DE_

PRE_NATAL_HABITUAL

_BAIXO_RISCO_6_09_19.

pdf. Acesso em 05/12/20. 

Portaria Secretaria 

Municipal da Saúde - SMS 

nº 2.117 de 22 de julho de 

2010 

Estabelece a integração e 

organização dos serviços de saúde 

para a assistência materno-

infantil no município de São 

Paulo, conforme grade de 

referência da Rede de Proteção à 

Mãe Paulistana. 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/portaria-

secretaria-municipal-da-

saude-2117-de-21-de-

agosto-de-2010. Acesso em 

05/12/20. 

Portaria Nº 1187/2019-

SMS.G 

 

Institui nova designação ao 

Programa de Saúde da Gestante e 

do Recém Nascido (RN) do 

Município de São Paulo e insere 

ações complementares ao Decreto 

nº 46.966/2006 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/portaria-

secretaria-municipal-da-

saude-sms-1187-de-26-de-

dezembro-de-2019. Acesso 

em 05/12/20. 

Decreto nº 46.966, de 2 de 

fevereiro de 2006 

Regulamenta a Lei nº 13.211, de 

13 de novembro de 2001, 

estruturando a Rede de Proteção à 

Mãe Paulistana, para a gestão e 

execução da rede de serviços de 

saúde de assistência obstétrica e 

neonatal no Município de São 

Paulo. 

http://legislacao.prefeitura.s

p.gov.br/leis/decreto-46966-

de-2-de-fevereiro-de-2006. 

Acesso em 05/12/20. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do levantamento de normativos municipais 

 

A análise desses normativos é importante, porque nos permite apreender o arranjo formal 

de implementação da ESF e informa nosso desenho do quadro geral das ações em matéria de saúde 

reprodutiva. A partir disso, nós esboçamos reflexões sobre as consequências para o trabalho na 

linha de frente, tendo as normas como ponto de partida: alguns constrangimentos e restrições ao 

trabalho na linha de frente, a existência de conflito e ambiguidade nos comandos e a cristalização 

de categorias oficiais que são, nas pontas, mobilizadas e reinterpretadas pelas BNR. 
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2.3.2 Realização de entrevistas semiestruturadas 

Para obtenção mais específica dos processos de categorização e julgamento, em primeiro 

lugar, foram feitas entrevistas semiestruturadas com as BNR, com questões que buscaram captar 

percepções, sentimentos e valores, a partir da elaboração de narrativas, aqui definidas como 

histórias a partir dos dados (LANGLEY; ABDALLAH, 2011). Nos estudos de burocracia, o uso 

de narrativas – storytelling – ajuda a compreender a conversão de uma política geral em práticas 

cotidianas (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). O objetivo geral foi, entre outras 

possibilidades, que os entrevistados abordassem suas avaliações sobre as usuárias dos serviços, 

direitos reprodutivos, planejamento familiar, gênero, sexualidade, e vulnerabilidade social.  

O roteiro proposto (APÊNDICE A) é inspirado em roteiros de outras pesquisas do Núcleo 

de Estudos da Burocracia (NEB) e segue a sequência do nosso referencial teórico. Ele busca captar 

valores e sentimentos de burocratas entrevistados – professores, enfermeiros, policiais, ACS – e 

está dividido em três seções, com perguntas sobre: (i) a pessoa entrevistada: trajetória e formação, 

vínculos com o bairro, religião, e identificação racial; (ii) o trabalho com saúde reprodutiva, a 

descrição de pacientes, a identificação de quais são os desafios para o tema e quais tipos de 

pacientes são mais fáceis e difíceis; e (iii) o trabalho na UBS em geral, a presença de regras e 

formação e a relação com a gerência. 

A ordem das seções foi decidida a partir da aplicação do roteiro na parte exploratória. 

Começamos com as perguntas sobre trajetória e formação, porque elas tendem a criar proximidade 

e interesse, valorizando as interlocutoras da pesquisa e buscando, assim, estabelecer uma relação 

de empatia, isto é, um vínculo com as entrevistadas, ainda que provisório. Esta etapa é essencial 

para conseguir “adentrar o mundo” da pessoa entrevistada (PATTON, 2002), pois é a oportunidade 

de mostrar-se confiável e com interesse no que ela tem a dizer – o que, no caso desta pesquisadora, 

é bastante genuíno. Em seguida, decidimos perguntar especificamente sobre os atendimentos em 

saúde reprodutiva, porque, nas tentativas de começar com as regras e trabalho em geral, as respostas 

e exemplos que surgiram tratavam também de outros temas e atendimentos, o que tornava difícil, 

posteriormente, tematizar questões específicas e chamar atenção para um único recorte do trabalho.  

Cada uma das seções do roteiro foi proposta com objetivo de explorar aspectos previstos 

no referencial teórico preliminarmente revisado. A terceira parte tem como proposta pensar 

questões relacionadas aos sistemas político e organizacional (LOTTA, 2012), considerando, 

portanto, as condições do trabalho no nível da rua (BRODKIN, 2015) e as implicações, para a linha 
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de frente, do conflito e ambiguidade presente nas regras (MATLAND, 1995). Já a primeira e a 

segunda seções visavam captar os diversos processos sociais. Na primeira parte, estes são 

relacionados às características individuais das BNR, como trajetória, educação e formação 

profissional (HARRITS; MØLLER, 2014) e relação com o território (SIBLOT, 2006; LOTTA, 

2010). Na segunda, por sua vez, os processos referem-se à relação entre BNR e os cidadãos-

usuários dos atendimentos em saúde reprodutiva. 

Contudo, apesar dessa divisão, um dos compromissos do roteiro era que as BNR 

entrevistadas falassem o mais livremente possível, sem necessariamente obedecer a ordem das 

perguntas. Considerando as variedades de entrevistas descritas por Patton (2002), nesta pesquisa, 

não trabalharemos com respostas fechadas, tampouco com a realização das perguntas sempre numa 

mesma sequência (standardized open-ended interview). Um roteiro rígido, acreditamos, seria 

pouco proveitoso para a presente proposta, já que o desejável é que as entrevistadas exponham, ao 

máximo, seus pensamentos sobre os temas levantados – o que obedece a lógicas próprias e poderia 

ser prejudicado com interrupções recorrentes e mudanças de assunto abruptas. 

Nesse sentido, o roteiro que propomos é semidiretivo (XAVIER, 2017), tem uma 

abordagem de guia geral da entrevista – general interview guide approach (PATTON, 2002). Ou 

seja, as perguntas foram apenas diretrizes iniciais para que as entrevistadas explorassem suas 

opiniões, percepções e sentimentos sobre pacientes e o trabalho com saúde reprodutiva – tópicos 

delimitados de antemão. Portanto, houve liberdade para que a pesquisadora conduzisse a entrevista 

em moldes que simulavam uma “conversa”, procurando cobrir todos os pontos e prescindindo de 

fazer perguntas cujo conteúdo já fora antecipado pela fala da entrevistada, espontaneamente ou 

estimulada por outra questão.  

Para explorar mais profundamente alguns aspectos das respostas, em lugar de fazer 

perguntas diretas – e potencialmente constrangedoras, por exemplo, em relação a preconceitos e 

formulações pejorativas – procuramos conduzir a entrevista, por meio de técnicas como i) relance 

do conteúdo que a entrevistada falou que mais interessava à pesquisa; ii)  pedido de esclarecimento 

direto sobre algum aspecto; iii) reformulação com síntese do que foi falado, seja para recuperar o 

rumo da entrevista ou para reavivar um assunto que já estava ultrapassado (XAVIER, 2017). Essas 

formas de intervenção atestam, internamente, a qualidade entrevista, na medida em que nos 

ajudaram a nos aproximar o máximo possível da correspondência entre a fala e pensamento das 

entrevistadas e a acessar o conteúdo indispensável para desenvolver nossa pergunta de pesquisa. 
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2.3.3 Aplicação de vinhetas 

Adicionalmente, e logo após o roteiro, foram aplicadas vinhetas, técnica que consiste em 

apresentação de imagens, vídeos ou textos criados para estimular pessoas entrevistadas a responder 

o que fariam diante de situações concretas, que, embora fictícias, buscam se aproximar ao máximo 

de situações reais. Em estudos quantitativos, em geral, as situações ou dilemas apresentados têm 

respostas fechadas e os pesquisadores fazem variações sistemáticas de atributos das vinhetas, que 

são aleatoriamente distribuídas entre respondentes, possibilitando, assim, teste de hipóteses causais 

(HARRITS, 2019b). Este é um tipo muito importante de aplicação, já que proporciona análises 

sistemáticas operadas numa lógica de variância. 

No entanto, esta não é uma abordagem interessante para este trabalho, porque não permite 

acessar algo central para a discussão aqui conduzida: a dimensão processual do lócus da 

categorização no exercício de discricionariedade, o que pode ser alcançado por abordagens 

qualitativas. Segundo Harrits (2019b), estudos qualitativos que se utilizam de vinhetas, 

diferentemente, deixam abertas as opções de resposta e exploram as reações ao pedir que o 

entrevistado “pense alto”, isto é, compartilhe sua interpretação, de forma abrangente, sobre as 

informações apresentadas. Assim, em lugar de focar numa decisão final, a vinheta permite acessar 

o “raciocínio”18 feito pelo BNR e a criação de significados em seu cotidiano.  

As vinhetas e o roteiro semiestruturado são complementares neste trabalho, já que ambas 

as técnicas permitem a mimetização de situações realistas. No entanto, enquanto as narrativas 

extraídas por este são relativamente espontâneas e sem controle da pessoa que conduz a entrevista, 

as vinhetas são uma espécie de “narrativa invertida”, na medida em que apresentam a mesma 

situação a todos – ou a parte selecionada dos entrevistados – permitindo discussões mais focadas e 

algumas comparações. Análises qualitativas desse tipo propõem um estudo aprofundado de 

mecanismos de interpretações e decisões, o que operacionalizam ao fazer uma variação sistemática 

de atributos das vinhetas, mantendo um formato aberto de resposta para as pessoas entrevistadas 

(HARRITS, 2019b). Harrits e Moller (2014), por exemplo, usam o método para verificar se 

 

18 A expressão “raciocínio” é tradução nossa para “reasoning”, que eventualmente usaremos no trabalho. Importante 

esclarecer que não tem a ver com cálculo racional, mas com lógica situacional, considerações que o BNR faz diante 

de situações concretas.  
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características da classe social das famílias como possivelmente afetando o grau de preocupação 

dispensado a crianças em risco por pedagogas, enfermeiras e professoras. 

Na linha desse exemplo, nossa proposta para a dissertação foi criar vinhetas que testam a 

reação das BNR diante de algumas variações. Criamos três casos hipotéticos em que a situação 

médica é a mesma, mas os atributos das pessoas atendidas variam em relação a caracterizações 

extremas. Desse modo, criamos três vinhetas, sendo a primeira um caso “intermediário” – aplicado 

a todas as entrevistadas –, em que os atributos levantados como positivo e negativo estão 

mesclados, enquanto segunda e a terceira são casos extremos, respectivamente, de “bom” e “mau” 

cidadão – divididos entre as entrevistadas para permitir comparações entre as respostas. 

É importante ressalvar que o método das vinhetas não capta interações no nível da rua e, 

portanto, não reivindicamos aqui que as decisões que as BNR anunciam, diante dos casos 

concretos, seriam necessariamente aplicadas caso elas se defrontassem com um caso exatamente 

igual. Entretanto, ao mimetizar uma situação da realidade, as vinhetas oferecem uma excelente 

estimativa do que os sujeitos pretendem fazer em situações específicas e, ao mesmo tempo, ao 

captar os processos interpretativos, oferece um suporte para conectar a fala – que revela o reasoning 

– das BNR à sua ação discricionária  (HARRITS, 2019b).  

Harrits (2019b) alerta, contudo, que os benefícios da aplicação de vinhetas para pesquisas 

qualitativas com burocracia de nível de rua dependem da credibilidade do seu desenho. Vinhetas 

precisam ser verossímeis e autênticas, contendo i) atenção aos detalhes, com recurso ao jargão 

profissional, por exemplo; ii) escrita simples e capaz de ecoar cognitiva e emocionalmente nos 

profissionais; iii) equilíbrio entre a quantidade de informação oferecida para que o caso seja 

compreensível e, ao mesmo tempo, os “espaços em branco” para o exercício interpretativo das 

BNR; iv) postura adequada na aplicação das vinhetas, dando tempo para que as BNR interpretem 

a vinheta abrangentemente e, somente depois disso, sejam aplicadas as técnicas de aprofundamento 

e questionamento da decisão. 

Em atenção a essas orientações, procuramos, em primeiro lugar, usar o repertório 

adquirido na pesquisa preliminar de campo para elaborar as vinhetas com verossimilhança, ao 

explorar os diferentes tipos de oposição mapeadas, conforme exemplos trazidos pela Tabela 3, a 

seguir. No desenvolvimento do trabalho, procuramos explorar melhor essas oposições e as 

justificativas mobilizadas para explicá-las, avançando na discussão da categorização como 

processo de diferenciação e criação de fronteiras simbólicas (LAMONT, 2000, 2017). Contudo, 
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desde esse momento inicial, começamos a apreender alguns “eixos” ou dimensões de 

categorização, que foram mais bem desenhados após análise final dos dados no capítulo cinco e 

que incluímos, de certa forma, nas vinhetas. De um modo geral, eles versam sobre: comportamento, 

posição socioeconômica das profissionais, questões de saúde, tipo de família e sua dinâmica, e 

percepções sobre sexo e prevenção. 

 

Tabela 3 - Síntese das oposições valorativas mapeadas no pré-campo 

VALORAÇÃO POSITIVA VALORAÇÃO NEGATIVA 

 

 

Mulheres sossegadas, mulheres trabalhadoras 

 

 

Mulheres que abortam, mulheres que usam roupas 

curtas, mulheres que não têm parceiro fixo 

 

 

Público que conhece seus direitos 

 

 

Público carente, público simples 

 

Paciente que se adapta a método (ex: DIU) 

 

 

Paciente que não se adapta a método, paciente com 

deficiência 

 

 

Parceiro preocupado, homem que pensa na mulher, 

mulher acompanhada pelo parceiro 

 

 

Família desestruturada, mulheres com penca de filhos, 

homens de mente fechada, mulheres dependentes 

 

Pessoas esclarecidas, informadas e orientadas, Público 

esclarecido 

 

Pessoas ignorantes, pacientes de religião evangélica, 

pais de adolescentes Pessoas ignorantes, pacientes de 

religião evangélica, pais de adolescentes 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da pesquisa preliminar de campo. 

 

Além do pré-campo, também inspiraram a criação das vinhetas leituras que dão conta de 

estereótipos raciais e de gênero, sobretudo as que mobilizamos no Capítulo 3, como as que tratam 

das adolescentes que frequentam o baile funk ou de maternidades desviantes (BRAGA; ANGOTTI, 

2019; FERNANDES, 2017). A situação de atendimento que selecionamos foi a de gravidez na 

adolescência e pouca adesão à assistência pré-natal. Contudo, no primeiro caso, aplicado a todas 

as profissionais, a paciente não tem situações extremas em seu relacionamento, sua composição 

familiar, seu comportamento moral e relação com sexo e prevenção. Já nos casos específicos, 2 e 

3, que foram divididos entre as profissionais em cada uma das UBS, essas diferentes dimensões 

aproximam-se de caracterizações “extremas” de “má” e “boa” cidadania, respectivamente. 
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Além disso, as histórias foram propostas em linguagem simples e com detalhes que 

buscam promover o engajamento cognitivo e emocional das BNR a quem foram aplicadas. Por 

exemplo, escolhemos nomes para as personagens que são típicos de sua idade/geração e buscamos 

colocá-las em situações similares às que foram narradas na pesquisa de campo preliminar. No 

mesmo sentido, outra precaução para garantir credibilidade das vinhetas foi a apresentação das 

propostas para algumas pessoas entrevistadas na fase exploratória da pesquisa de campo, que 

opinaram sobre a verossimilhança das histórias e ajudaram em alguns ajustes. As vinhetas 

mencionadas estão apresentadas na Tabela 4 a seguir.  

 

Tabela 4 - Vinhetas aplicadas 

VINHETA GERAL (CASO “INTERMEDIÁRIO”) 

Imagine uma adolescente de 15 anos chamada Mariana. Ela está grávida. Ela mora com a mãe, o padrasto e dois 

irmãos. A mãe dela está procurando emprego e o padrasto é porteiro de condomínio. Mariana queria começar a 

trabalhar, mas desistiu quando engravidou. Ela sempre frequentou a escola, tem muitos amigos e gosta muito de ir 

a festas. Estava saindo menos desde que começou a namorar Robson. Ele tem 17 anos, mora na rua de baixo e 

estuda na mesma escola que ela. Robson não trabalha e todo final de semana joga bola com os amigos. De vez em 

quando ele faz uns bicos empacotando compras no supermercado. Mariana costumava vir ao posto todo mês pegar 

a pílula. Disse que estava tomando normalmente e não sabe o que aconteceu. Agora Mariana está no 5º mês de 

gravidez e só fez duas consultas de pré-natal. Faltou em três agendamentos. Ela diz que tem preguiça de ir até a 

UBS, porque sempre marcam a consulta muito cedo.  

 

VINHETA 1 (CASO DE “MÁ CIDADÃ”) 

Imagine uma adolescente de 15 anos chamada Vitória. Ela está grávida. Ela mora com a mãe, dois irmãos mais 

novos e um sobrinho de um ano e meio. A mãe trabalha como diarista de segunda a sábado. Vitória não gosta de ir 

para a escola, frequenta o fluxo (baile funk) e sempre está com algum ficante. Acha que o pai do bebê é Jeferson, 

seu ex, mas não fala muito sobre isso. No bairro falam que pode ser qualquer um. Jeferson tem 17 anos, mora na 

rua de baixo e estuda na mesma escola que ela. Ele não trabalha e todo final de semana joga bola com os amigos. 

De vez em quando faz uns bicos entregando panfleto. Ele tem passagem pela Fundação Casa por tráfico. Vitória 

tomava injeção todo mês para evitar gravidez, mas fazia uso irregular e atrasou demais a última aplicação. Agora 

ela está no 5º mês de gravidez e só fez duas consultas de pré-natal. Faltou em três agendamentos.  

 

 

VINHETA 2 (CASO DE “BOA CIDADÃ”) 

Imagine uma adolescente de 15 anos chamada Larissa. Ela está grávida. Ela mora com a mãe, o pai e dois irmãos. 

A mãe dela é caixa de supermercado e o pai é vigia noturno. Larissa é jovem aprendiz numa empresa de 

telemarketing. Ela sempre frequentou a escola e a igreja. Ela conheceu Carlos, seu namorado, lá. Carlos tem 17 

anos e mora na rua de baixo. Ele não trabalha e todo final de semana vai ao grupo de jovens. De vez em quando faz 

uns bicos entregando panfleto. A mãe de Larissa dizia que eles tinham “namoro santo” e não aceitava que você 

recomendasse preservativo ou anticoncepcional. Está envergonhada pela gravidez da filha. Agora Larissa está no 

5º mês de gravidez e só fez duas consultas de pré-natal. Faltou em três agendamentos. Ela diz que não tem tempo 

de ir às consultas e precisa trabalhar para comprar as coisas do enxoval. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do pré-campo 
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As vinhetas foram aplicadas ao final dos questionários como estratégia de atrair as BNR 

entrevistadas para a proposta geral da pesquisa, isto é, habituá-las a explorar seus sentimentos, 

percepções e opiniões a respeito dos atendimentos em matéria de saúde reprodutiva. Depois de 

ouvir as vinhetas, as entrevistadas foram solicitadas a pensar alto sobre os casos. Terminados os 

seus primeiros comentários, perguntamos, além disso, sobre como lidariam com aquela situação, 

no sentido de qual encaminhamento tentariam fazer, e se a história lembrava alguma que tinham 

vivido. Conforme trabalharemos mais adiante, as respostas foram muito ricas para refletir sobre o 

exercício da discricionariedade, a partir da lógica que o orienta, por meio de situações que fizeram 

as BNR realizarem julgamentos, pesando e combinado regras gerais, condições contextuais, seus 

próprios valores e crenças, além de informações especificas sobre os cidadãos atendidos 

(HARRITS, 2019b). 

 

2.4 Entrada em campo e coleta de dados 

A parte documental da pesquisa foi levantada por meio de consulta à legislação pertinente, 

por meio do acesso a sites oficiais das principais organizações implicadas na formulação e 

implementação das políticas de atenção à saúde reprodutiva, como listado nas tabelas 1 e 2. Quanto 

à pesquisa de campo, dado o contexto de pandemia, oferecemos para as gerentes das unidades 

selecionadas a opção de fazer as entrevistas por meio virtual. No entanto, no caso da UBS B, a 

precariedade das instalações e fragilidade do sinal de internet demandaram pesquisa presencial. À 

oferta, a gerente reagiu questionando a pesquisadora, por telefone: “Você conhece nossa unidade? 

Você precisa vir aqui para ver”. Já no caso da UBS A, a proposta de realização de entrevistas 

virtualmente fora aceita a princípio.  Mas em razão da falta de espaço, não seria possível ceder 

computador e sala para que a entrevista fosse realizada na UBS. Assim, após reflexões sobre não 

ser adequado ceder o número de telefone de profissionais, “principalmente das ACS”, a gerente 

entrou em contato para modificar seu primeiro posicionamento e agendar datas para visitas. 

Fazer ou não as entrevistas presencialmente foi uma decisão delicada, na medida em que 

envolveu a consideração dos riscos de contaminação, para a pesquisadora e para as profissionais, 

implicados pela pandemia. Para aceitar, tomamos em conta a fase do Plano São Paulo de retomada 
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das atividades19. Ressaltamos que todas as medidas de segurança disponíveis foram adotadas: antes 

das visitas às UBS, a pesquisadora encontrava-se em completo isolamento social; além disso, 

utilizou transporte individual para chegar até às unidades, onde usou máscara de proteção o tempo 

todo – assim como as entrevistadas e demais profissionais em trânsito nas UBS. 

Assim, as entrevistas foram coletadas presencialmente em três visitas à UBS A20 e duas 

visitas à UBS B21. Somente a gerente da UBS B foi entrevistada via plataforma Zoom, porque 

estava de férias quando ocorreram as visitas. Foram entrevistadas 33 profissionais, dentre as quais 

somente um era homem. Quanto às profissionais do NASF, que podem variar entre diversas 

profissões, a depender das necessidades da região pesquisada, falamos com uma psicóloga, uma 

educadora física e uma assistente social (UBS A) e uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista 

e uma assistente social (UBS B). 

As entrevistas tiveram variaram de 30 minutos a 1 hora, aproximadamente. Ao todo, foram 

registradas 20 horas de áudio, gravadas em aplicativo de gravação de aparelho celular próprio. Por 

fim, as entrevistas foram transcritas com apoio do aplicativo OTranscribe22, ferramenta de acesso 

gratuito que facilita transcrição por meio de atalhos no teclado para pausar, aumentar e diminuir a 

velocidade do áudio. Cada uma delas foi anonimizada com códigos que remetem à profissão, ordem 

da entrevista e UBS a que pertencem, seu perfil e a vinheta específica que lhes foi aplicada, 

conforme Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 - Profissionais entrevistadas 

    GUBSA UBS A F Branca 59 Gerente Enfermagem Não N.I. A 

M1UBSA UBS A F Branca 31 Médica Medicina Sim N.I. B 

M2UBSA UBS A F Branca 28 Médica Medicina Não N.I. A 

E1UBSA UBS A F Branca 39 Enfermeira Enfermagem Sim Não B 

E2UBSA UBS A F Amarela 31 Enfermeira Enfermagem Não Não A 

AE1UBSA UBS A F Preta 37 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Superior 

(cursando) - 

Engenharia Não Sim A 

 

19 À época da realização das entrevistas, a DRS 01 Grande São Paulo encontrava-se em fase verde (4) do plano de 

reabertura, isto é: em abertura parcial, por capacidade hospitalar controlada e evolução da doença em fase decrescente, 

liberação de atividades econômicas com menores restrições se comparadas à fase de flexibilização. Para mais 

informações, ver https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/.  
20 Visitas realizadas em 02/10/20, 16/10/20 e 13/11/20.  
21 Visitas realizadas em 14/10/20 e 15/10/20. 
22 Disponível em https://otranscribe.com/. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
https://otranscribe.com/
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AE2UBSA UBS A F Branca 40 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Superior 

(cursando) - 

Enfermagem Não Sim B 

ACS1UBSA UBS A F Parda 30 ACS 

Ensino 

médio Sim Sim A 

ACS2UBSA UBS A F Branca 24 ACS 

Superior 

(cursando) - 

Enfermagem Sim Sim A 

ACS3UBSA UBS A F Branca 63 ACS 

Ensino 

médio Sim N.I. B 

ACS4UBSA UBS A F Parda 53 ACS 

Ensino 

médio Sim Sim A 

ACS5UBSA UBS A F Parda 55 ACS 

Ensino 

médio Sim Sim B 

ACS6UBSA UBS A F Branca 58 ACS 

Ensino 

Médio Sim N.I. A 

NASF1UBSA  UBS A F Branca 40 

NASF - 

Psicóloga Psicologia Sim N.I.  A 

NASF2UBSA UBS A F Branca 51 

NASF - 

Educadora 

Física 

Educação 

física Não Sim B 

NASF3UBSA UBS A F Branca 50 

NASF - 

Assistente 

Social 

Serviço 

social Não Sim A 

GUBSB UBS B F Branca 39 Gerente Enfermagem Não Sim B 

M1UBSB UBS B F Branca 26 Médica Medicina Não N.I. A 

M2UBSB UBS B F Branca 33 Médica Medicina Não Sim B 

M3UBSB UBS B M Branco  33 Médico Medicina Não Sim A 

E1UBSB UBS B F Parda 37 Enfermeira Enfermagem Não Sim A 

E2UBSB UBS B F Preta 36 Enfermeira Enfermagem Não Sim B 

AE1UBSB UBS B F Parda 31 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Ensino 

Médio e 

curso de 

A.E. Não Sim B 

AE2UBSB UBS B F Preta 40 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Ensino 

Médio e 

curso de 

A.E. Não Não A 

ACS1UBSB UBS B F Preta 33 ACS 

Ensino 

Médio Sim Sim B 

ACS2UBSB UBS B F Branca 52 ACS 

Ensino 

Médio Sim Sim A 

ACS3UBSB UBS B F Branca 33 ACS 

Superior 

(N.I.) Sim Sim B 

ACS4UBSB UBS B F Parda 45 ACS 

Ensino 

Médio Sim Sim A 

ACS5UBSB UBS B F Parda 25 ACS 

Ensino 

Médio Sim Sim B 

ACS6UBSB UBS B F Parda 33 ACS 

Ensino 

Médio Sim Não A 
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NASF1UBSB UBS B F Branca 31 

NASF - 

Terapêuta 

Ocupacional 

Terapia 

Ocupacional Não N.I. A 

NASF2UBSB UBS B F Branca 34 

NASF - 

Nutricionista Nutrição Não Sim B 

NASF3UBSB UBS B F Branca 36 

NASF - 

Assistente 

Social 

Serviço 

social Não Sim A 

Fonte: Elaboração própria, a partir das entrevistas realizadas 

 

A seleção das profissionais para entrevista não obedeceu a diversificação prévia. Assim, 

fizemos nossa seleção por conveniência, já que a participação da entrevista foi voluntária, 

conforme compromissos assumidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE B). Além disso, optamos por selecionar nossa amostragem (sampling) por saturação, 

isto é, pela realização de entrevistas até que os processos de categorização e julgamento registrados 

tenham passado a se repetir, ficar redundantes, por não revelarem novos conteúdos empíricos ou 

novas propriedades das noções teóricas centrais para o estudo (CHARMAZ, 2006).  

Na realização das entrevistas, nem todas as perguntas foram respondidas por todas as 

profissionais. Na nossa proposta de não causar muitas interrupções e incentivar a “reflexão em voz 

alta” das profissionais, optamos, às vezes, por não refazer perguntas que foram esquecidas ou que 

elas escolheram não responder. Além disso, em todas as entrevistas, foi difícil tematizar 

exclusivamente a saúde reprodutiva: invariavelmente as profissionais falaram do atendimento em 

geral, o que tem a ver com o fato de que nosso recorte é apenas uma parte das ações e atendimentos 

que elas precisam responder e não necessariamente o que vem à cabeça quando a profissional 

responde à entrevista. De todo modo, este não é um problema para nossa análise, pois procuramos 

fazer uma exploração qualitativa, sem preocupação em comparar quantidades exatas. 

Por fim, ao longo das aplicações das entrevistas e vinhetas, foram realizadas anotações de 

campo, as quais consistiram em registro de alguns pontos, que permitiram à pesquisadora enfatizar 

alguns aspectos das respostas, pedir esclarecimentos, além de registrar e ideias que foram 

revisitadas no momento da análise. As anotações também serviram para registrar, com inspiração 

em descrições etnográficas, as condições de atendimento, as instalações físicas da UBS, o 

movimento lá dentro, algumas interações entre pacientes e profissionais, além de interações de 

profissionais entre si. Tais registros têm pouquíssimo espaço na coleta e análise de dados, porque 



70 

 

 

 

não foi possível estar em campo por muito tempo, tampouco interagir com mais liberdade, em 

razão da pandemia. 

 

2.5 Análise dos dados coletados  

Os documentos oficiais listados foram lidos e resumidos tendo em vista os objetivos 

discutidos de mapear os comandos oficiais direcionados às responsáveis pela sua implementação 

na linha de frente. Já para análise das entrevistas, usando o software NVivo, realizamos uma análise 

temática inspirada em grounded theory (MILES; HUBERMAN; SALDANA, 2014). A principal 

diferença em relação a esta técnica, é que não fizemos codificação linha a linha (“open coding”, 

“initial coding”), mas uma seleção de temas que organizam as informações captadas pelo roteiro 

de acordo com os pilares teóricos revisados. 

Nosso trabalho, assim, foi semelhante ao da codificação axial (axial coding), uma 

estratégia que relaciona códigos a subcódigos, partindo de dimensões e propriedades especificadas. 

A abordagem, neste caso, é mais conceitual do que descritiva, como tradicionalmente operado em 

codificações abertas, na medida em que se parte – ainda que mantida abertura para revisão e 

modificação – de um quadro de análise (CHARMAZ, 2006). Os eixos analíticos para codificação 

são aspectos do campo que ecoam ou dialogam com literatura de BNR e reprodução de 

desigualdades na implementação, conforme estímulos do roteiro. 

A codificação foi feita em etapas sucessivas (APÊNDICE C): a primeira reuniu códigos 

mais abrangentes, como respostas a perguntas do roteiro (ex: pacientes fáceis e difíceis) ou eixos 

de análise que estavam dispersos em várias perguntas (ex: usuários; território/área/região). Já a 

segunda etapa procurou especificar, quando possível, subcódigos que delimitavam diferenças (ex: 

pacientes parecidas, pacientes diferentes; trabalho em geral, trabalho com saúde reprodutiva). 

Fizemos análise do conteúdo da codificação para escrever a discussão (capítulos 4 e 5), na qual 

nem todos os códigos foram mobilizados. A principal razão para exclusão foi a falta de conteúdo 

que ajudasse a responder as preocupações com a contextualização do trabalho das BNR, para o 

caso brasileiro, no que diz respeito a gênero. Para os que foram utilizados, montamos matrizes 

estruturais – no software NVivo – que facilitaram a identificação de quais conteúdos se referiam à 

UBS A e quais se referiam à UBS B (APÊNDICE D).  

Quanto às vinhetas, com inspiração em aplicações feitas em trabalhos internacionais 

(HARRITS, 2019b; HARRITS; MØLLER, 2014b; MØLLER, 2016b), fizemos uma primeira 
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codificação também axial, na qual separamos entre aderência ou não ao território (APÊNDICE E), 

interpretações – categorizações e julgamentos – (APÊNDICE F) e encaminhamentos – decisões, 

indicações, desfechos de procedimento (APÊNDICE G). Depois disso, fizemos uma recodificação, 

classificando cada uma das interpretações e encaminhamentos de modo grounded para apreender 

padrões e variações em cada vinheta, assim como em cada UBS e entre profissionais. Desse modo, 

conseguimos captar quais são os conteúdos principais de categorizações feitas pelas BNR, além de 

aproximar, na discussão, como esses processos potencialmente informam a ação discricionária. As 

análises serão detalhadas no capítulo 5. 

 

2.6 Coerência e qualidade da pesquisa: caminho percorrido e critérios de avaliação 

Ao longo deste capítulo, procuramos apresentar nossa estratégia geral de pesquisa, a 

realização de uma pesquisa de campo preliminar, os métodos de pesquisa escolhidos, assim como 

os processos de coleta e análise de dados. Buscamos, ao registrar e fundamentar todas as decisões, 

no decorrer do trabalho, explicitar a coerência entre os objetivos anunciados, a revisão de literatura 

feita no primeiro capítulo e a metodologia articulada para construção da análise desenvolvida. Isso 

é, ao nosso ver, o que atesta a qualidade do presente trabalho. 

É sabido que a compreensão dominante sobre qualidade de pesquisas é relacionada ao 

paradigma “naturalista” ou “positivista” de pesquisa e, portanto, à exigência de critérios de 

validação próprios da pesquisa quantitativa, tais como validade interna, validade externa, 

confiabilidade e objetividade (POZZEBON; PETRINI, 2013). Tal hegemonia tem a ver com uma 

ênfase histórica na pesquisa quantitativa, pautada pela ideia de que a maturidade científica exige, 

necessariamente, matematização do conhecimento (GUBA; LINCOLN, 1994). Em oposição 

filosófica, diversas críticas são elaboradas por pesquisadores de um paradigma oposto, o 

“construtivismo” – e pelos diversos matizes entre as duas abordagens, que podem ser 

compreendidas como extremos de um contínuo (SILVA, 2018), a exemplo das divisões de 

paradigma propostas por Guba & Lincoln (1994): positivismo, pós positivismo, teoria crítica e 

construtivismo. 

Considerando essa riqueza de possibilidades, nossa preocupação não é assumir uma 

posição em relação a extremos, mas considerar, nesse amplo espectro, quais métodos e estratégias 

de coleta e análise de dados nos ajudam a apreender percepções, valores e sentimentos de BNR 

como constituintes do exercício da discricionariedade. Nesse sentido, em que pese a relevância de 



72 

 

 

 

abordagens quantitativas para algumas pesquisas, é mais útil, para este trabalho, operarmos com 

uma abordagem qualitativa nos moldes que descrevemos. Como critérios de avaliação, apontados 

como importantes por diferentes abordagens de pesquisa qualitativa (PATTON, 1999; 

POZZEBON; PETRINI, 2013), emprestaremos aqui a proposta de Tracy (2010), que delineia oito 

pontos nos quais se apoiar: relevância do tópico, rigor, transparência, credibilidade e 

verossimilhança23, reverberação, contribuição significativa, postura ética em todo o processo e 

coerência interna. 

Diante de tudo isso, encerramos este capítulo ao informar que este trabalho não oferece 

conclusões e análises que são generalizáveis do ponto de vista estatístico. Nossa proposta é, em 

lugar disso, que a análise possa iluminar como processos de categorização e julgamento são 

operados em cenários de implementação de políticas públicas com características semelhantes. Tal 

transferência é possível não somente na saúde, como no caso de atendimento por BNR em outras 

políticas que precisam lidar, direta ou indiretamente, com temas sensíveis relacionados à saúde 

reprodutiva e a direitos reprodutivos num sentido abrangente. 

  

 

23 Destacamos que, nos trechos de entrevista usados ao longo do trabalho, para exemplificar argumentos, fizemos 

edições para dar mais fluidez à leitura, além de evitar exposição de vícios de linguagem e cacoetes próprios da 

oralidade, que não são importantes para a compreensão do conteúdo verbalizado e que poderiam dar a impressão de 

“exposição de erros” das profissionais entrevistadas. 
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3 SAÚDE REPRODUTIVA NO BRASIL: REPERTÓRIOS SOCIALMENTE 

DISPONÍVEIS E DESIGUALDADES EM JOGO 

Antes de expor as análises empíricas nos capítulos 4 e 5, faremos uma tarefa de 

contextualização das questões mais abrangentes sobre saúde reprodutiva no Brasil. Por um lado, é 

preciso considerar as noções sociais mais amplas que informam os processos de categorização, isto 

é, os repertórios culturais a que as pessoas têm acesso, como narrativas disponíveis pelas tradições 

nacionais históricas e religiosas e por vários setores da produção e difusão cultural, como 

intelectuais, sistemas educacionais, igreja, mídia, movimentos sociais etc (LAMONT, 2000, 2017). 

Esses repertórios importam não somente pela influência que têm nos processos de criação de 

fronteiras morais, como importam para compreender as políticas formuladas e as categorias 

cristalizadas nessa operação política (SCHNEIDER; INGRAM, 2019). 

Por outro lado, também é necessário levar em conta as condições estruturais em que os 

BNR estão imersos. Tais condições têm a ver com características mais gerais da sociedade, como 

o sistema de proteção social, a posição social dos BNR, as questões raciais, suas redes profissionais 

e as características dos territórios em que atuam. Evidentemente, enquanto agentes 

implementadores, as profissionais que estudamos estão também submetidos às condições 

estruturais da política pública, que podem influenciar e constranger seu trabalho (BRODKIN, 2015; 

LOTTA, 2012). Deixaremos esta segunda tarefa de contextualização para o próximo capítulo, para 

a discussão empírica das dimensões organizacionais e da política. Neste, faremos uma discussão 

não exaustiva sobre quais ideias e repertórios estão em jogo na temática da saúde sexual e 

reprodutiva, além de levantar aspectos que retratam desigualdades do contexto brasileiro nas 

questões relativas a esse tema.  

Assim, o capítulo está dividido em duas seções. Na primeira, recuperamos os debates 

sobre controle populacional e desenvolvimento; levantamos sinteticamente os principais 

fundamentos religiosos de oposição à regulação da fecundidade pelas mulheres; fazemos uma 

breve recuperação do ideário feminista ocidental e de como os movimentos de mulheres pautaram 

e conquistaram reconhecimento dos direitos reprodutivos ao longo de sua história; ilustramos a 

oposição entre a perspectiva da “saúde materno-infantil” e a visão de “atenção integral à saúde da 

mulher”; e, por fim, levantamos os principais marcos de garantia a esses direitos na esfera 

internacional e nacional. Já na seção 3.2, abordaremos as principais questões e desafios mapeados 

na sociedade brasileira relativos às temáticas de reprodução, buscando destacar que tratamos da 
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implementação de políticas públicas – e, mais especificamente, da categorização feita por BNR – 

num país atravessado por desigualdades socioeconômicas e de gênero. 

 

3.1 Repertórios sobre reprodução no brasil: enfoques de desenvolvimento, religião, 

saúde e direitos 

Para mapear os repertórios, faremos uso de alguns textos do referencial revisado no 

primeiro capítulo e de literatura fundamental, obtida por meio de cruzamento bibliográfico, dos 

campos do feminismo, estudos populacionais, saúde, entre outros. Nossa pretensão não é tratar 

exaustivamente do percurso histórico dessas ideias desde sua origem, tampouco explorar 

genealogicamente as categorias mobilizadas. A proposta é exclusivamente de contextualização, 

isto é, situar seus principais conteúdos e justificativas, ao mencionar seu surgimento ou auge de 

sua mobilização, para compreender que se encontram disponíveis no Brasil. 

 

3.1.1 Controle populacional  

O debate sobre controle populacional é inspirado em Thomas Malthus, que fundou os 

estudos sobre demografia, na passagem para o século XIX, ao teorizar sobre o aumento 

populacional e a necessidade de que este fosse interrompido. A retomada e atualização de suas 

ideias ganham força após a Segunda Guerra Mundial, quando as taxas de aumento populacional 

crescem em todo o mundo e tomam corpo os discursos em prol da limitação da fecundidade, 

sobretudo direcionados aos países do então chamado “Terceiro Mundo”. Tais propostas estão no 

bojo das políticas de população, isto é, políticas públicas, na área social, que têm por finalidade 

intervir nos elementos da dinâmica demográfica, quais sejam, fecundidade, mortalidade ou 

migração. Havia, no período, uma série de pressões para que os países mais pobres adotassem 

políticas de população com foco em redução da fecundidade (RODRIGUES, 1992). 

Tais pressões eram, em primeiro lugar, legitimadas por uma literatura de fundamento 

econômico, que se debruçava sobre os inconvenientes do aumento populacional elevado para o 

desenvolvimento econômico das nações subdesenvolvidas. Conhecida como tendência 

Neomalthusiana, essa corrente argumentava que as reduções na taxa de natalidade trariam aumento 

da produção, por reduzir o coeficiente de dependentes em relação aos produtores, e da renda per 

capita. Além disso, haveria mais investimento da renda nacional, pois tudo deixaria de se voltar 

exclusivamente ao consumo (OSIS, 1994; RODRIGUES, 1992). Segundo Rodrigues (1992), essas 
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são as linhas gerais da argumentação, cujo tom alarmista é atenuado em fins da década de 1970 e 

de 1980, na medida em que as taxas de fecundidade começam a diminuir – mesmo que, em face 

dessa diminuição, os países alvo da campanha pelo controle populacional não tenham alcançado o 

anunciado desenvolvimento. 

As estratégias para difusão dessas ideias, além da academia, eram os veículos de mídia 

audiovisual e impressa, na qual eram divulgados artigos de opinião e reportagens em defesa dessas 

posições nos mais diversos países. Além disso, os grupos que advogavam essas ideias buscavam 

mobilizar seus governos e organismos multilaterais para que tentassem sensibilizar os países mais 

pobres. Este convencimento, ainda, era articulado por entidades privadas de planejamento familiar 

– por exemplo, a International Planned parenthood Federation (IPPF) e a Sociedade Civil Bem-

Estar e Família do Brasil (BEMFAM) – e organizações de incidência/lobby junto ao parlamento – 

tais como o Global Comitee of Parliamentarians on Population and Development e o Inter-

American Parliamentary Group on Population and Development (IAPG), aos quais era vinculado 

o Grupo de Parlamentares para Estudos de População e Desenvolvimento (GPEPD), do Brasil, que 

recebia assessoria técnica e política do BEMFAM (RODRIGUES, 1992). 

As recomendações dessas entidades e grupos eram de que os governos possibilitassem a 

“ampliação da liberdade das pessoas na decisão sobre o número de filhos, compreendendo 

informações e acesso aos meios anticoncepcionais eficazes, esclarecimentos sobre a vantagem da 

família pequena, bem como a supressão de barreiras sociais e legais ao controle da fecundidade” 

(RODRIGUES, 1992, p.17). Eles propunham que os governos criassem políticas de população e 

coordenassem programas nessa área, com objetivo de reduzir a taxa de aumento populacional, e 

sugeriam metas demográficas específicas, para os 20 anos subsequentes, redução das taxas de 

crescimento da população, de mortalidade e de nascimentos.  

Outros referenciais, como saúde e as questões sociais sempre estiveram de fundo das 

argumentações sobre o controle populacional. Contudo, além de pouco ou nada fundamentadas, do 

ponto de vista argumentativo (RODRIGUES, 1992), frequentemente, a sustentação desses aspectos 

era de cunho eugenista e racista, numa hierarquização de populações capazes ou não de criar seus 

filhos e se desenvolver plenamente, a exemplo do que pregava a American Birth Control League 

(ABCL): “mais crianças para os aptos, menos para os inaptos” (DAVIS, 2016, p.216). Nos Estados 

Unidos, país central da difusão de ideias neomalthusianas, este pensamento foi revertido em 

intervenções massivas de esterilizações cirúrgicas forçadas ou mal informadas em mulheres negras 
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e migrantes, por vezes com apoio do Estado, por vezes operacionalizado por entidades não 

governamentais de defesa do controle populacional (DAVIS, 2016). 

Assim, por um lado, tinha-se a retórica de responsabilização individual pelo tamanho da 

família e de aceleração da tendência na direção de famílias menores, como se mulheres pobres 

tivessem obrigação moral de ter menos filhos – dentro e fora dos EUA. Por outro lado, foram 

promovidas intervenções, em grande medida financiadas por esse país, de difusão do ideário 

controlista, incentivo a políticas de controle de natalidade e, muitas vezes, fomento a clínicas de 

entidades não governamentais que realizavam planejamento familiar e, como denunciaram 

feministas nos EUA e no Brasil, esterilizações cirúrgicas pouco ou nada informadas (BARSTED, 

1992; DAVIS, 2016). 

Aqui no país, a penetração das ideias neomalthusianas encontrou solo fértil. O país, como 

outros países latino-americanos, também enfrentava problemas relacionados ao desenvolvimento 

econômico e social. Além disso, também passava por uma “explosão demográfica”, caracterizada 

pelo crescimento populacional elevado, em comparação com os países do norte global 

(RODRIGUES, 1992), além de um intenso processo de migração interna, que acarretou aumento 

da população urbana nas grandes cidades, especialmente nas capitais, como São Paulo. Esses 

movimentos do final do século XX eram compostos de emigrantes rurais, num processo de 

industrialização e esvaziamento da importância econômica do campo (BAENINGER, 2005). 

De acordo com Rodrigues (1992), o debate acadêmico feito nos países ricos foi ecoado 

por economistas no Brasil, que também se debruçaram sobre a relação desenvolvimento e aumento 

populacional. Suas ideias eram igualmente difundidas em artigos e reportagens ao longo dos anos 

1980 e 1990 e, do ponto de vista estratégico, passaram a ser articuladas com questões sociais que 

traduzem valores mais universais, como equilíbrio político, educação, saúde, direitos humanos, 

preservação do meio ambiente e direitos da mulher. A tática era recorrer a proposições já aprovadas 

por comissões da ONU, bem como na Conferência Internacional dos Direitos Humanos, realizada 

em Teerã (1963). 

No campo da saúde, por exemplo, os empréstimos argumentativos vão progressivamente 

afastando-se das afirmações genéricas sobre tamanho das famílias e subnutrição, e evoluem para 

considerações bastante técnicas sobre saúde materno-infantil. Além de avanços na literatura médica 

sobre o tema, a posição da Organização Mundial da Saúde (OMS), na Conferência de Alma Ata 

(1979), foi fundamento importante: na ocasião, o planejamento familiar foi considerado uma das 
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atividades dos serviços básicos de saúde (OSIS, 1994; RODRIGUES, 1992). Já no que diz respeito 

aos direitos da mulher, também houve influência de posicionamentos de organizações 

internacionais e dos movimentos de mulheres, cada vez mais presentes na cena pública, conforme 

avançou a abertura democrática. Como detalharemos adiante, no entanto, a cooperação de parte do 

movimento feminista com a defesa de regulação da fecundidade para fins de controle populacional 

foi objeto de críticas internas, principalmente por movimentos de mulheres negras (BARSTED, 

1992; DAVIS, 2016). 

Voltaremos a essas tensões e cooperações em momento oportuno neste capítulo. Por ora, 

concluímos sinalizando que o governo brasileiro, que tinha posições natalistas até a década de 

1970, em razão do ideário de ocupação e povoação próprio de regimes autoritários, foi aos poucos 

recuando dessa posição. Nunca chegou a colocar-se expressamente como controlista e, em 

posicionamento oficiais, até mesmo rejeitou fundamentos neomalthusianos para o controle de 

natalidade, em favor de posições de escolha individual. Contudo, sua posição foi ambígua, na 

medida em que nada fez para restringir – e muitas vezes apoiou diretamente – entidades privadas 

que atuavam no controle de natalidade (ÁVILA, 2019a; BARSTED, 1992; OSIS, 1994; 

RODRIGUES, 1992). 

  

3.1.2 Religião, natalismo e antifeminismo: em defesa da “família” e do “direito à 

vida” 

Os posicionamentos religiosos são, historicamente, antagônicos a posicionamentos que 

contrariem o ideal de família moderna. Na campanha da maternidade voluntária, ainda nas 

primeiras manifestações do movimento feminista, as reivindicações de mulheres pela abstinência 

sexual eram duramente afastadas por grupos religiosos como um atentado às “instituições 

sagradas” do casamento e da família (DAVIS, 2016). Tais valores, ao longo do tempo, foram 

pregados por grupos hegemônicos cristãos, principalmente entre católicos e protestantes, por meio 

de condenações veementes, por exemplo, à maternidade solo (“mães solteiras”), às mulheres 

lésbicas, às que priorizavam o trabalho e a carreira e às “promíscuas”, isto é, que eventualmente se 

divorciavam e/ou tinham mais de um parceiro (BAXANDALL; GORDON, 2005).  

Sempre em defesa “da família”, esses posicionamentos aludem a um modelo de família 

tradicional: heterossexual, monogâmica e que procria. Os grupos religiosos, assim, são chamados 

de “natalistas”, porque têm na defesa da procriação e do aumento da família um núcleo 
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argumentativo. Junto disso, outra fundamentação importante é a de “defesa da vida”, que ganhou 

força, principalmente, em reação às conquistas dos grupos de mulheres em relação à contracepção 

e ao aborto. Segundo Baxandall & Gordon (2005), católicos e protestantes redefiniram a causa 

antiaborto como uma questão de “direito à vida” e, desse modo, tornaram-se mais convincentes 

junto à opinião pública. 

No final da década de 1970, com a ascensão de governos conservadores em todo o mundo, 

e o ganho de força de doutrinas reacionárias, como a Renovação Carismática católica, houve recuo 

de direitos em alguns lugares do mundo – a exemplo das leis que limitaram o direito ao aborto –  

reconhecido pela corte constitucional (Roe vs. Wade) – em alguns estados dos EUA. No Brasil, 

país de maioria católica até 2010 (IBGE, 2010), a presença da Igreja Católica tem sido muito forte, 

ainda que haja alguma diversidade de doutrinas. Por exemplo, no contexto da ditadura civil-militar, 

embora parte do clérigo tenha sido apoiadora ou conivente com o regime, havia grupos mais 

identificados com as questões sociais e luta por democracia, como os representantes da Teologia 

da Libertação (BOFF; BOFF, 1985). 

Nas questões relativas à contracepção e ao aborto, no entanto, maior parte desses grupos 

convergia, posicionando-se contrariamente a leis e programas que promovessem limitação da 

fecundidade. Posicionamentos natalistas com fundamento no “direito à vida” e “defesa da família” 

estiveram bastante presentes no debate público e no debate legislativo sobre contracepção e aborto, 

inclusive na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 (ÁVILA, 2019b; BARSTED, 1992; 

PITANGUY, 2019; RODRIGUES, 1992). 

 

3.1.3 Lutas feministas pelos direitos reprodutivos: reivindicações e contradições 

Em suas variadas vertentes, o feminismo24 combina a ação política em defesa da igualdade 

de gênero com as reflexões e teorias sobre as origens e consequências das desigualdades. Neste 

trabalho, não desenvolveremos exaustivamente as diferentes perspectivas feministas. Nossa 

proposta é fazer um sobrevoo sobre as principais ideias, buscando enfatizar as reivindicações em 

torno dos direitos sexuais e reprodutivos. Uma maneira de organizar essas ideias é a visão do 

 

24 Neste trabalho, estamos, arbitrariamente, alternando entre as expressões “feminismo” e “movimentos de mulheres” 

para designar movimentos articulados em torno de bandeiras de gênero e protagonizados por mulheres. Eventualmente 

também o mobilizaremos em um “sentido mais amplo, como todo gesto ou ação que resulte em protesto contra a 

opressão e a discriminação da mulher ou que exija a ampliação de seus direitos civis e políticos, por iniciativa 

individual ou de grupo” (DUARTE, 2019, p.) 
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feminismo em “ondas”, isto é, diferentes momentos históricos em que os movimentos de mulheres 

articularam conjuntos coerentes de reivindicações – e se mobilizaram para consegui-las (GARCIA, 

2015).  

Nesse sentido, a primeira onda, ocorrida no século XIX e no início do século XX, 

preocupava-se principalmente com o direito de voto das mulheres (sufragistas); a segunda onda, 

cujo auge foi nas décadas de 1960 e 1970, foi o movimento de libertação das mulheres por direitos 

iguais, social e juridicamente; e a terceira onda, começando na década de 1990, consistiu numa 

continuação e uma reação ao feminismo de segunda onda. A divisão em ondas é bastante criticada, 

porque i) não dá conta das continuidades e aprendizados cumulativos entre os períodos auge do 

feminismo; ii) reduz cada período a poucas pautas de reivindicação; iii) destaca grupos 

hegemônicos e apaga as dissidências e críticas, como se estas só tivessem ocorrido na “onda” 

subsequente, que as corrigiram (HEWITT, 2010). Apesar disso, faremos referência às três ondas 

pela utilidade didática de localizar como as principais reivindicações sobre reprodução foram 

surgindo e sendo disputadas no movimento. Procuraremos, mesmo assim, sinalizar os aportes 

críticos, principalmente trazidos pelas contribuições do feminismo negro. 

O ponto de partida do feminismo são as promessas não cumpridas das revoluções liberais 

de que todos nascem livres e iguais e, portanto, com os mesmos direitos. Tendo isso em vista, a 

primeira onda do feminismo, bastante conhecida como sufragista, tinha como principal 

preocupação os direitos políticos. O sufragismo foi um movimento de agitação internacional, 

presente em todas as sociedades industriais, que reivindicava o direito ao voto como fim em si 

mesmo e como estratégia para, uma vez conseguido o acesso ao legislativo, começar a modificar 

o restante das leis e instituições (GARCIA, 2015).  

Mas ainda que o movimento tenha sido mais marcado pela ênfase que dava ao voto, lutava 

também por igualdade em outros terrenos, tendo como horizonte a universalização dos valores 

democráticos e liberais. São exemplos o direito ao contrato e direito à propriedade, em oposição à 

então propriedade dos bens das mulheres casadas por seus maridos; o direito à educação formal e 

ao trabalho, como meios de construção de carreira e obtenção de renda independente dos maridos; 

e o direito à maternidade voluntária e à abstenção sexual, independente dos comandos do marido. 

Além disso, ao longo do século XIX, as mulheres empenharam-se em temáticas 

concernentes aos direitos humanos e civis em geral, como as lutas pela liberdade de pensamento, 

de associação, pela abolição da escravatura e pela paz (GARCIA, 2015). Segundo Angela Davis 
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(2016), foi trabalhando no movimento abolicionista que as mulheres brancas compreenderam a 

própria opressão e, por vezes diretamente, por vezes de modo lateral, tiveram que reivindicar seu 

direito à ação política para que pudessem, assim, lutar pela emancipação do povo negro. Essa 

intersecção mostra, no entanto, as clivagens que de saída foram produzidas no movimento 

feminista: o que significava reivindicar o direito ao trabalho, tendo em vista o enorme contingente 

de mulheres negras escravizadas ou recém-libertas, que se dedicava ao trabalho não por opção e 

plano de carreira, mas por imposições sociais perversas? De que liberdade falavam as feministas 

de primeira geração? Ela se estendia às mulheres brancas operárias? E às mulheres negras?25 

Questionamentos semelhantes cabem às reivindicações dos movimentos de mulheres da 

primeira onda relacionadas à reprodução humana. Segundo Davis (2016), a reivindicação pela 

maternidade voluntária e início das campanhas pela contracepção datam do século XIX. A 

campanha fazia contraponto à exaltação ideológica da feminilidade, calcada na inferioridade 

feminina, que colocava a maternidade e o casamento como modelos ideais. Tendo em vista que a 

repetição de gestações e abortos espontâneos eram fatores impeditivos aos estudos, ao 

desenvolvimento de carreiras profissionais e exercício de todos os direitos políticos que poderiam 

conquistar, os movimentos reivindicavam o direito à abstenção sexual para evitar gravidez, 

independente dos desejos e imposições de seus maridos (DAVIS, 2016). 

Tais reivindicações, no entanto, estavam muito distantes das mulheres brancas pobres ou 

das mulheres negras, a quem não se estendia a exaltação da maternidade. Num primeiro momento, 

mulheres negras eram vistas como reprodutoras, repositoras da mão de obra escrava e nunca como 

mães. Após a abolição, junto das mulheres branca pobres, eram alvo de campanhas eugenistas de 

controle populacional. Em decorrência disso, elas pouco ou nada se identificaram com os objetivos 

da campanha pela maternidade voluntária. Além disso, foi motivo de afastamento a adesão de 

algumas feministas a discursos de controle populacional. Não raro, elas difundiam a ideia de que a 

população pobre – mormente mulheres negras e migrantes – tinham obrigação moral de reduzir 

sua prole, porque as mulheres seriam mães menos capazes e porque as crianças pobres seriam 

menos aptas a se tornarem superiores (DAVIS, 2016). 

 

25 Embora do ponto de vista teórico essas construções só tenham sido sistematizadas e aprofundadas mais tarde, já nas 

campanhas sufragistas havia questionamentos sobre o viés de classe e raça do feminismo à época, a exemplo do célebre 

discurso Ain’t I a woman?, proferido por Soujourner Truth na Conferência pelos Direitos das Mulheres de Ohio (1851). 
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Como visto, as críticas e dissidências, nas perspectivas de raça e classe, foram diversas na 

história do movimento feminista. No século XX, por exemplo, vieram também de outros 

movimentos sociais, que se desenvolveram em resposta aos problemas trazidos pelo capitalismo 

da Revolução Industrial, como o socialismo e o anarquismo. Estes tiveram suas próprias expressões 

feministas, que por vezes cooperaram com as sufragistas – mais identificadas com o que foi 

posteriormente chamado de “feminismo liberal” –, como na luta pelo voto, e por vezes 

antagonizaram, denunciando sua indiferença às questões sociais. O dito “marco de encerramento” 

da primeira onda do feminismo é a conquista pelo voto feminino, em diversos países do ocidente, 

nas primeiras décadas do século XX. 

A segunda onda, por sua vez, que se deu entre os anos 1960 e 1970, foi um movimento 

massivo e de grande impacto. Surgiu em duas correntes distintas. A primeira era a tendência dos 

direitos iguais, bastante ligada às militantes de campanha de justiça e bem estar social e 

influenciada pelos movimentos socialistas. Já a segunda corrente, mais conhecida como 

movimento de libertação das mulheres, surgiu de uma dissidência do movimento mais amplo pelos 

direitos civis e com as mulheres dessa nova esquerda. As mulheres dessa vertente insistiam em 

grupos autônomos de mulheres, eram contra hierarquias e se reivindicavam radicais, porque 

pautavam mudanças estruturais na sociedade e eram céticas sobre a capacidade da política 

institucional levar a isso (BAXANDALL; GORDON, 2005). 

Sob o slogan “O pessoal é político”, uma contribuição importante do movimento de 

liberação foram os grupos de autoconsciência (consciouness raising), no qual as mulheres eram 

convidadas a conectar suas experiências “pessoais” com estruturas mais amplas de gênero. 

Questões como insegurança com aparência e inteligência, abuso sexual, violência doméstica eram, 

assim, destacadas não como problemas individuais, mas como resultado das discriminações a que 

estavam expostas (BAXANDALL; GORDON, 2005). Além disso, são legados indiscutíveis da 

segunda onda os grandes protestos públicos, incluindo marchas, manifestações e atos de sabotagem 

como formas de desobediência civil. Ocorrendo simultaneamente em vários países do ocidente, as 

manifestações tinham forte caráter simbólico de subversão (GARCIA, 2015). 

Fazemos destaque, especialmente, para o novo olhar sobre o corpo e a sexualidade 

feminina. Foram empreendidas discussões e propostas alternativas sobre o parto e a medicalização 

da gravidez, violência doméstica e sexual, além de uma enorme campanha pelos direitos 

reprodutivos, voltada a reivindicações pelo direito ao aborto e à contracepção em sentido amplo 
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(BAXANDALL; GORDON, 2005). Tal campanha teve enorme potencial progressista e foi 

revolucionária ao pautar o direito de escolha e planejamento das mulheres. No entanto, assim como 

nas reivindicações pela maternidade voluntária, tratou-se de um movimento majoritariamente 

branco (BAXANDALL; GORDON, 2005; DAVIS, 2016), não somente na composição, mas 

também na falta de sensibilidade às necessidades das mulheres pobres, negras e migrantes nas 

temáticas de aborto e família. 

Se, por um lado, foram importantes as denúncias feitas por autoras como Betty Friedan 

(1963) às desigualdades culturais e políticas da vida privada, sobretudo a contestação da ideia de 

que a realização das mulheres dependia de serem mães e donas de casa – o que coloca no centro as 

desigualdades intrafamiliares, que frequentemente passam pela submissão das mulheres aos 

maridos e por suas condições limitadas de escolha sobre reprodução. Por outro lado, essa 

perspectiva é criticada, porque universaliza experiências que não são iguais para todas as mulheres. 

No debate sobre família, por exemplo, sem ignorar as desigualdades e hierarquias, algumas autoras 

argumentam que, muitas vezes, esta é o único refúgio de respeito e humanização que as mulheres 

negras encontram, em face das discriminações cotidianas fora de casa. Além disso, elas pontuam 

que a visão de família denunciada – mãe, pai e filhos – sequer corresponde aos múltiplos arranjos 

familiares possíveis e que estes não necessariamente são vinculados por parentesco genético 

(HOOKS, 1984). 

Além disso, há relatos de que o movimento foi, mais uma vez, excludente com mulheres 

pobres, negras e migrantes. O discurso central da campanha pelo direito à contracepção e ao aborto 

pregava que estes eram pré-requisito fundamental à emancipação das mulheres, numa perspectiva 

de autonomia e escolha individual que, inclusive, foi o fundamento da decisão da Suprema Corte 

dos Estados Unidos que garantiu às mulheres o direito ao aborto (Roe v. Wade). Contudo, a 

campanha era vista com bastante desconfiança pelos extratos mais desfavorecidos de mulheres, 

que vinham sendo sistematicamente alvo de esterilizações forçadas e que recorriam ao aborto não 

como símbolo de liberdade, mas como saída desesperadas às condições materiais deploráveis que 

enfrentavam para viver, ainda que quisessem ter filhos (DAVIS, 2016). 

Do ponto de vista cronológico, a segunda onda esmaece, nos anos 1970, com a ascensão 

de governos conservadores em todo o mundo e um backlash antifeminista em face de todas as 

conquistas, materiais e simbólicas, do movimento. Trabalharemos melhor os fundamentos 

religiosos e “pró vida” que embasaram discursivamente essa reação em subseção posterior. Mas é 
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importante mencioná-los para destacar que a terceira onda do feminismo, enfim, buscou corrigir 

falhas de diversidade das duas anteriores e responder aos avanços conservadores. Muitas das 

críticas da centralização do movimento em experiências da classe média-alta branca, embora 

presentes todo o tempo, foram aprofundadas e enfatizadas nesse terceiro momento. É da chamada 

terceira onda que encontramos mais trabalhos sobre a posição relativa das mulheres na sociedade, 

considerando múltiplos fatores, como raça, classe, etnia, religião, idade, nacionalidade etc 

(BIROLI, 2018a; BIROLI; MIGUEL, 2015; DAVIS, 2016; HOOKS, 1984). 

Faremos menção a algumas das reflexões que decorreram da terceira onda na seção 2 deste 

capítulo, que tratará das desigualdades a que as mulheres estão expostas na sociedade brasileira. 

Também discutiremos como a internacionalização do movimento intensificou-se, com pressões e 

conquistas na esfera internacional de proteção aos direitos humanos. Por ora, encerramos este 

tópico com destaque  para as ambiguidades e dilemas presentes no movimento feminista nos EUA 

e Europa e que, veremos, também estiveram presentes no Brasil: por um lado, a contracepção e 

controle da natalidade atendem a uma chave de direitos de liberdade e direito ao próprio corpo, 

reivindicada pelos movimentos de direitos das mulheres; por outro, para muitas, era o próprio 

direito a conceber e exercer a maternidade que fora historicamente cerceado, ou seja, “o que era 

reivindicado como um ‘direito’ para as mulheres privilegiadas, veio a ser interpretado como um 

‘dever’ para as mulheres pobres” (DAVIS, 2016, p. 213). 

 

3.1.3.1 Direitos reprodutivos no feminismo brasileiro: lutas, alianças, paradoxos 

O percurso do feminismo no Brasil não acompanhou, precisamente, as ondas dos 

movimentos dos EUA e na Europa. Para Duarte (2003, 2019), o histórico da luta das mulheres 

pode ser dividido em quatro momentos: i) por volta dos anos 1820, “as primeiras letras”, isto é, 

luta pelo direito à educação e alfabetização; ii) a partir dos anos 1870, luta pela ampliação da 

educação e “sonho” com voto; iii) a partir de 1920: luta pela cidadania; e iv) a partir dos anos 1970, 

revolução sexual e literatura. Na chegada da década de 1970, período de interesse para este 

trabalho, em razão da mobilização em torno da luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, o 

movimento é tido, por algumas analistas, como um “feminismo bem comportado”, porque embora 

não tenha silenciado sobre as pautas de contracepção, planejamento familiar e aborto, foi bastante 

tímido sobre elas ou as reservou para os “grupos de reflexão” (ÁVILA, 2019a; DUARTE, 2019; 

HOLLANDA, 2019). 
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Essa característica do movimento tem relação com a especificidade do Brasil e de outros 

países da América Latina no período: enquanto nos lugares onde havia democracia consolidada as 

lutas pró-aborto defendiam a ampliação dos horizontes democráticos, entre nós, no contexto 

autoritário e repressivo da ditadura militar, esta luta era, simultaneamente, pela democracia e pelos 

direitos das mulheres (BARSTED, 1992). As implicações desse período histórico decorrem, em 

primeiro lugar, do contexto de repressão, que dificultava qualquer mobilização por direitos. Além 

disso, as alianças com outros grupos de oposição ao regime colocavam as feministas em posição 

delicada: por um lado, eram os grupos de esquerda as principais lideranças da oposição e, para eles, 

a militância pela causa feminista tirava de foco o objetivo principal, que era derrubar o regime. Por 

outro lado, a cooperação com o segmento da Igreja Católica mais preocupado com justiça social 

não era replicada nas temáticas relativas aos direitos reprodutivos por razões dogmáticas (ÁVILA, 

2019a; BARSTED, 1992; CORRÊA, 2001; PITANGUY, 2019). 

Ao final dos anos 1970, a inclusão desses temas na pauta pública da militância feminista 

esteve ligada à superação do tabu, diversificação dos grupos democráticos em oposição ao regime, 

inclusive clivagens entre setores do movimento que davam diferentes prioridades para a questão 

de gênero na mobilização política mais ampla do período. Ainda, contribuiu para a maior 

visibilidade e discussão pública das questões de direitos reprodutivos a “descompressão” política 

por parte do regime autoritário. Além de progressiva diminuição da repressão, em 1979, com a 

anistia política, vieram dos Estados Unidos e da Europa muitas mulheres que estavam exiladas, 

trazendo contribuições ao debate e às estratégias de mobilização  (ÁVILA, 2019a). 

Sob o mote “nosso corpo nos pertence”, ganharam força os debates sobre direitos 

reprodutivos, incluindo aborto e contracepção nos anos 1980. Os movimentos de mulheres 

posicionavam-se por meio da mídia, de passeatas, manifestações públicas, congressos, seminários, 

organização em ONGs e, progressivamente, por meio de inserção institucional como trataremos 

mais adiante. O retrato da época envolve diferentes grupos de atores – movimentos de mulheres, 

igreja, comunidade médica, defensores do controle populacional – agenciando diferentes 

posicionamentos sobre o tema, no debate público, a partir das posições que conseguiam: artigos de 

jornais, sermões em missas, manifestações e produção de material sensibilizar. Cabe mencionar, 

ainda, que esses atores procuraram atuar sistematicamente junto ao Estado, especialmente o 

legislativo, incluindo o momento crucial para o país da Assembleia Geral Constituinte 

(PITANGUY, 2019; RODRIGUES, 1992). 
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A chegada à década de 1990 é de consolidação de uma série de conquistas para o 

movimento e, consequentemente, menor movimentação. Houve algumas tentativas de 

reavivamento, em face da não realização de alguns objetivos, como a descriminalização do aborto 

e outras temáticas relativas aos direitos reprodutivos (BARSTED, 1992). Nesse período, as 

principais discussões estiveram em torno das esterilizações cirúrgicas. Como mencionado, as 

práticas eram bastante difundidas no país e, por vezes, ocorriam de modo pouco ou nada informado, 

acarretando violações de direitos das mulheres negras e pobres – principais alvos dessas ações 

(ÁVILA, 2019a). Em decorrência disso, algumas feministas, em especial do movimento de 

mulheres negras, posicionavam-se pela criminalização da esterilização, como forma de se opor ao 

racismo e à prática de controle populacional que as esterilizações visavam. Tal linha de 

argumentação, no entanto, antagonizava por completo com a perspectiva de autonomia e direito à 

vontade sobre o corpo, tão central às reivindicações pela contracepção e pelo aborto (BARSTED, 

1992). 

No seio desses debates, entre conquistas, retrocessos e uma imensa variedade de posições 

entre os movimentos de mulheres, vai se consolidando o aparato jurídico-legal sobre direitos 

reprodutivos na ordem democrática brasileira. Aqui faz-se importante enfatizar o cenário de 

debates e disputas diversas e, ainda, a estreita relação entre saúde e reprodução humana. É sabido 

que, na atual configuração, à exceção da saúde suplementar, os serviços de atenção à saúde 

reprodutiva são prestados pelo SUS. No entanto, acreditamos que seja imprescindível apontar as 

ideias que, historicamente, estão por trás desse enquadramento, conforme a próxima subseção. 

 

3.1.4 Reprodução como questão de Saúde: registro materno-infantil e atenção 

integral à saúde da mulher 

A discussão de reprodução e saúde remonta a debates sobre a infância como alvo das 

ações higienistas no século XIX. O foco era garantir às crianças a sobrevivência sadia, o que 

passava pela amamentação e outros pontos relacionados às mulheres-mães. Este foco levou a que, 

no início do século XX, com a regulação do trabalho feminino, além de igualdade de remuneração 

pelo mesmo trabalho, proibição do trabalho noturno, definição de peso máximo para carregar, 

fossem criadas medidas de proteção “à maternidade e infância”, incluindo descanso antes e após o 

parto, sem prejuízo do salário e emprego – o que esteve presente, na sequência, nas Constituições 

Federais de 1937, 1946 e 1967/1969 (OSIS, 1994). 
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Mas esta preocupação com a mulher-mãe não estava ligada somente às proteções 

trabalhistas. Independente dela estar empregada, era alvo de programas de saúde materno-infantil. 

De uma perspectiva crítica, percebe-se que a consolidação de programas na área da saúde das 

mulheres remetia à uma identidade social construída como sendo primeira e predominantemente a 

de mãe, diferentemente dos homens, que são considerados por seu valor como indivíduos, 

independentemente dos papéis sociais que lhe sejam atribuídos. Essa identidade construída para as 

mulheres associa-se à importância social que tem o fenômeno da reprodução (OSIS, 1994). 

Além disso, na área da saúde, tal foco teve relação com os desenvolvimentos técnicos e 

acadêmicos sobre os cuidados específicos exigidos pelas características orgânicas de mulheres e 

crianças: a evolução dos conhecimentos médicos esteve bastante em torno das necessidades 

relacionadas à imunização de crianças e atendimento às mulheres grávidas. Diante disso, em 1940 

foi criado o Departamento Nacional da Criança (DNCR), o primeiro órgão governamental que se 

voltou exclusivamente para o cuidado da saúde materno-infantil. Ele partia de uma concepção de 

puericultura como a ciência por excelência para cuidar da procriação e criação da espécie humana, 

o que demandaria políticas públicas para cuidar das crianças, sobretudo, mas também das mães, 

especialmente no que se referia à gravidez e amamentação (OSIS, 1994). 

Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, que recebeu atribuição de coordenar, a nível 

nacional, a assistência materno-infantil. Nessa altura, faz-se importante pensar este tema junto da 

tendência geral das políticas de saúde da época. Numa perspectiva mais ampla, o foco era em saúde 

curativa e não saúde pública, já que a intervenção prioritária do Estado era na medicina 

previdenciária, fundada no cuidado médico individualizado de base hospitalar e ambulatorial. A 

ênfase em saúde materno-infantil foi a tônica no MS, apesar do maior foco da década de 1960 em 

moléstias endêmicas rurais e em campanhas sanitárias. Diante de tal centralização, o DNCR foi 

sendo esvaziado, até sua extinção em 1969 (OSIS, 1994). 

Na década de 1970, em retomada da ênfase materno-infantil, foi lançado um documento 

com Diretrizes Gerais da Política Nacional de Saúde Materno-Infantil (1971), que previa 

programas de assistência ao parto, ao puerpério, à gravidez de alto risco, ao controle das crianças 

de 0 a 4 anos de idade, de estímulo ao aleitamento materno e de nutrição, além de orientações para 

“espaçar o nascimento dos filhos por problemas de saúde”. Tais diretrizes começaram a ser 

implantadas quando da criação do Sistema Nacional de Saúde (1975), com o Programa de Saúde 

Materno-Infantil (PMSI), que tentava reagir às altas taxas de mortalidade infantil. No PMSI, a 
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atenção às mulheres tinha como foco as gestantes, parturientes e puérperas, assim como as demais 

em idade fértil. Segundo Osis (1994, p. 35), o programa tinha objetivos declarados de "contribuir 

para a maior produtividade com o ingresso de novas e mais hígidas gerações na força de trabalho”. 

Na década de 1980, pela atuação do movimento sanitarista, em conjunto com os 

movimentos de mulheres, foi lançado o Programa de Ações Básicas de Saúde (PREVSAÚDE), 

que buscava extensão dos cuidados primários de saúde à toda a população brasileira numa rede 

única, que envolvia organizações estatais e privadas. O programa preconizava preponderância dos 

serviços públicos e complementaridade pelos particulares. Continha, ademais, a previsão de um 

amplo programa materno-infantil, incluindo planejamento familiar. O PREVSAÚDE sequer 

chegou a ser implementado, em razão da crise econômica, associada ao momento politicamente 

instável e às pressões de grupos empresariais da assistência médica (OSIS, 1994). É interessante 

mencioná-lo, no entanto, para enfatizar como, até então, a mulher destinatária dos programas de 

saúde era a mãe, a reprodutora. 

Uma série de fatores, no entanto, promove uma mudança de registro materno-infantil até 

chegar no Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983. Parte importante 

das contribuições veio do próprio campo da saúde e medicina, por meio da produção acadêmica e 

de aprendizados em experiências locais, como os "programas verticais" desenvolvidos pela área 

biomédica da Universidade Estadual de Campinas a partir de 1966 – de onde, segundo Osis (1994) 

veio o conceito de atenção integral à saúde da mulher, “AISM”. Tais programas partiam do olha 

para questões de saúde pública, em razão da morbimortalidade, tais como câncer de mama, câncer 

cérvico-uterino, prevenção do alto risco obstétrico, planejamento familiar, estímulo à lactação 

materna e atenção puerperal. As análises concluíram pela necessidade de atenção integral, já que, 

com frequências queixas das pacientes não permitiam diagnosticar esses problemas, porque eram 

recebidas em separado por especialidades (OSIS, 1994). 

Houve, assim, um deslocamento do foco materno-infantil para a atenção integral à saúde 

da mulher, numa abordagem que deixava de se centrar exclusivamente na reprodução, atentando 

para a o todo dos possíveis problemas de saúde da mulher, que podem ou não estar relacionados 

com ginecologia e obstetrícia (CORREA, 1993; OSIS, 1994, 1998). Em grande medida, foram 

essas experiências e reflexões que fomentaram a necessidade e importância de se estruturar um 

sistema de atenção primária à saúde no país, o que, por sua vez, encontrava os anseios do 

movimento sanitarista (OSIS, 1994). Além disso, a noção de AISM passou a ser debatida também 
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no seio dos movimentos organizados de mulheres, cujas reivindicações para a saúde era de que 

deveriam ser sujeito de sua sexualidade para se reapropriarem do conhecimento do próprio corpo, 

além de recuperar o controle das funções corporais, como a menstruação, a reprodução, as relações 

sexuais, a fecundidade e a menopausa. (BARSTED, 1992; CORREA, 1993; OSIS, 1994; 

PITANGUY, 2019). 

Nos anos 1980, houve cada vez mais ênfase na defesa da anticoncepção como um direito 

das mulheres, rejeitando tanto as concepções de saúde materno-infantil e religiosas, que só 

valorizavam a mulher enquanto reprodutora, como as ideias de regulação da natalidade para fins 

de controle populacional (BARSTED, 1992; OSIS, 1998). Desse modo, os movimentos de 

mulheres encamparam a defesa da regulação da fecundidade numa abordagem de atenção integral 

à saúde da mulher, incluindo suas dimensões psicológica e emocional (BARSTED, 1992; 

CORREA, 1993; OSIS, 1998). No mais, o debate específico sobre o tipo de atenção à saúde 

reivindicado pelos movimentos de mulheres para as mulheres já embutia o debate mais amplo sobre 

a reestruturação do sistema nacional de saúde, incluindo os conceitos de integralidade e 

universalidade, como vinha sendo defendido pelos movimentos de saúde e expresso nas 

mencionadas tentativas das Ações Integradas de Saúde (OSIS, 1994). 

Dessa confluência de ideias veio o PAISM, em 1983, um marco das políticas de atenção 

à saúde da mulher. Elaborado com apoio de médicos sanitaristas e de uma socióloga, ele trouxe 

uma proposta inovadora de tirar o foco da mulher-mãe e direcioná-lo à mulher em todas as épocas 

de sua vida. No PAISM, a proposta era de que anticoncepção não fosse tratada isoladamente, mas 

numa abordagem de atenção integral e não coercitiva, tampouco atrelada a objetivos 

desenvolvimentistas do país. Os objetivos, assim, eram atenção a pré-natal, parto, aleitamento 

materno, identificação e controle do câncer cérvico-uterino e de mama, identificação e controle das 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), identificação e controle de outras patologias de maior 

prevalência entre as mulheres, e atividades de regulação da fertilidade incluindo o diagnóstico e 

tratamento de estados de infertilidade (ÁVILA, 2019a; BARSTED, 1992; CORREA, 1993; OSIS, 

1994, 1998). 

Apesar da concepção bastante progressista, o PAISM teve muitos problemas de 

implementação, a começar pelos problemas de financiamento e organização. Segundo trabalhos 

que o retratam (CORREA, 1993; OSIS, 1994, 1998), além de não haver uma estrutura clara de 

repasses, foram diversos os problemas de coordenação, passando pela falta de adesão dos estados 
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e municípios, que seriam os responsáveis pela implementação do programa. Esses entes passavam, 

ainda, por dificuldades de sensibilização e treinamento dos profissionais que deveriam 

implementar o programa. No mais, continuaram as tensões sociais e polêmicas em torno do 

assunto, as quais também influenciavam nas dificuldades de implementação do programa. Este, 

enfim, não conseguiu alcançar todo o Brasil, foi marcado por Baixa qualidade da prestação e, 

consequentemente, diluição do atendimento prestado à saúde da mulher numa perspectiva de 

atenção integral (CORREA, 1993; OSIS, 1994, 1998). 

 

3.1.5 Marcos de proteção legal na esfera internacional e no Brasil 

Uma vez expostas as principais ideias e embates do período, sintetizaremos aqui os 

principais marcos legais acionados na temática dos direitos das mulheres e, especificamente, da 

saúde reprodutiva. Ao longo do século XX, a comunidade internacional adotou diversas 

convenções, tratados e planos de ação, com objetivo de reconhecer e afirmar os direitos humanos 

das mulheres. Trata-se de reconhecê-las como sujeitos especiais de direito, isto é, destinatárias de 

uma tutela aprofundada, que deixa de levar em conta somente referências genéricas, como 

“homem” e “cidadão”, cunhados na Declaração Universal de 1948, para dar conta de 

especificidades do ser (BOBBIO, 1992).  

Este processo de especialização dos sujeitos de direito, por sua vez, não é automático e, 

nesses casos, implicou tradução e resposta institucional às reivindicações dos movimentos de 

mulheres em todo o mundo (BARSTED, 2001; PITANGUY, 2019). Para Baxandall & Gordon 

(2005), por exemplo, uma grande conquista do feminismo global foi a redefinição do conceito de 

direitos humanos para incluir os direitos específicos das mulheres. Assim, crimes como estupro, 

agressão física, mutilação genital, negação da educação e cidadania, e exploração sexual são agora 

discutidos como violações de direitos. 

Para tanto, Barsted (2001) afirma que foi central a contribuição dos estudos de gênero e 

da mobilização deste conceito pelo movimento feminista. A noção de gênero remete a um dos eixos 

centrais que organizam nossa experiência no mundo social, numa perspectiva relacional, que lança 

luz sobre as posições relativas de mulheres e homens – o que vincula também outros aspectos, 

como raça, classe, geração entre outros (ALMEIDA, 2020; BIROLI; MIGUEL, 2015). A 

contribuição de que trata Barsted é a desconstrução de leituras biológicas sobre “a natureza” de 

homens e mulheres. Desse modo, o conceito tem servido para refutar a ideia de que existe uma 
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“natureza feminina” que fundamenta a subordinação das mulheres. A explicação para isso, segundo 

os estudos de gênero, não são diferenças anatômicas, mas culturais, relacionadas ao valor simbólico 

que a cultura atribui ao masculino e ao feminino, acarretando implicações de poder (BIROLI, 

2018b). 

A incorporação dessa perspectiva nos tratados e documentos de direitos humanos é mais 

recente. Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos refira-se explicitamente à igualdade 

de direitos entre homens e mulheres, não havia tratamento específico dos direitos humanos das 

mulheres nas avaliações e ações sobre cumprimento de direitos humanos (BARSTED, 2001). A 

mudança fica mais evidente na Convenção Contra Todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher (CEDAW), de 1979, retificada pelo Brasil em 1982 com reservas ao capítulo da família, 

porque o Código Civil ainda atribuía aos homens a chefia da sociedade conjugal – o que foi 

revertido com a Constituição de 1988. 

O período de democratização, aliás, chamado por Pitanguy (2019) de “ciclo virtuoso” de 

reconhecimento de direitos no Brasil, coincidiu com um período de grandes Conferências das 

Nações Unidas, na década de 1990. A Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio 

de Janeiro, em 1992, por exemplo, foi a primeira a oficialmente incorporar organizações menos 

tradicionais da sociedade civil, inclusive organizações feministas. Em 1993, a Conferência de 

Direitos Humanos, realizada em Viena, deixou expresso mais diretamente que os direitos das 

mulheres são direitos humanos, que, por sua vez, consolidaram-se como de caráter universal, 

inalienável e indivisível (PIOVESAN, 2013). Essa conferência lançou as bases da Convenção de 

Belém do Pará (1994), que consolidou, no âmbito da ONU, o repúdio à violência contra a mulher 

e criou para o Estado a obrigação de combatê-la por meio de políticas públicas. 

Também em 1994, em outro eixo, ocorre a Conferência de População e Desenvolvimento 

(CIPD), no Cairo, que trouxe mudanças significativas, ao deslocar o eixo de debates sobre a 

população do campo da demografia para o reconhecimento de direitos reprodutivos (OSIS, 1994; 

PITANGUY, 2019; RODRIGUES, 1992). Esta é a primeira menção do conceito de direitos 

reprodutivos em documento da ONU, que foi definido como o: 

 

“direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre 

o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios 

de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. 

Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução livre de discriminação, 

coerção ou violência, conforme expresso em documentos sobre direitos humanos. (ONU, 

1994: parágrafo 7.3)" 
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Trabalhando com conceitos como "gênero" e "empoderamento das mulheres", o 

documento final reconhece, ainda, as diferentes formas de família e situa o aborto como uma 

questão de saúde pública, com incentivos aos governos de que os procedimentos sejam realizados 

de forma segura nos casos previstos em lei e de que as vítimas de abortamento inseguro tenham 

cuidados médicos (PITANGUY, 2019). Na sequência, a IV Conferência das Mulheres, ou 

Conferência para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz, em Pequim (1995), dá ênfase à 

desigualdade das mulheres no acesso à educação, ao trabalho e, entre outros tópicos, aos serviços 

de saúde. Destacamos aqui a inovação do documento, que além de reiterar a definição de direitos 

reprodutivos, avança para tratar de saúde sexual e reprodutiva como: 

 

“um estado de completo bem-estar físico, mental e social, em todos os aspectos 

relacionados com o sistema reprodutivo e as suas funções e processos, e não de mera 

ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a 

pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se reproduzir 

e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. Implícito nessa última 

condição está o direito de homens e mulheres de serem informados e de terem acesso a 

métodos eficientes, seguros, permissíveis e aceitáveis de planejamento familiar de sua 

escolha, assim como outros métodos de regulação da fecundidade, de sua escolha, que não 

sejam contrários à lei, e o direito de acesso a serviços apropriados de saúde que deem à 

mulher condições de atravessar, com segurança, a gestação e o parto e proporcionem aos 

casais a melhor chance de ter um filho sadio. Em conformidade com a definição acima de 

saúde reprodutiva, a assistência à saúde reprodutiva é definida como a constelação de 

métodos, técnicas e serviços que contribuem para a saúde e o bem-estar reprodutivo, 

prevenindo e resolvendo problemas de saúde reprodutiva. Isso inclui também a saúde 

sexual, cuja finalidade é a intensificação das relações vitais e pessoais e não simples 

aconselhamento e assistência relativos à reprodução e a doenças sexualmente 

transmissíveis” (ONU, 1995: parágrafo 94) 

 

A incorporação da noção de saúde sexual e reprodutiva ecoa as reivindicações dos 

movimentos LGBT estadunidenses e europeus da década de 1990, assim como das feministas de 

terceira geração – que, em alguns casos, são os mesmos grupos. Nessa esteira, ainda, vale 

mencionar Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos 

Humanos em Relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero (2007), que estipula princípios 

jurídicos sobre a aplicação da legislação internacional às violações de Direitos Humanos com base 

na orientação sexual e identidade de gênero, assim como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (2006), que alerta para a necessidade dos Estados incluírem em seus programas 

de saúde pública a atenção à saúde sexual e reprodutiva de pessoas com deficiência.  

Quanto ao Brasil, nas décadas que sucederam à CF, houve importantes mudanças em 

legislações ordinárias para se adequarem aos preceitos fundamentais da nova ordem inaugurada, 
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assim como aos compromissos internacionais firmados pelo país. Por exemplo, foram equiparados 

os direitos e responsabilidades do novo código civil, que rege as relações familiares; na seara 

criminal, houve eliminação do conceito de "mulher honesta" e retirada do adultério do rol de 

crimes. Ainda, em se tratando de combate à violência contra a mulher, são marcos fundamentais a 

Lei Maria da Penha (2006) e a Lei do Feminicídio (2016). 

Especificamente sobre os direitos sexuais e reprodutivos, na esteira do PAISM e da 

atuação – institucional e fora do Estado – dos movimentos de mulheres, veio a previsão de 

planejamento familiar enquanto “livre decisão do casal”, no § 7º do art. 226 da CF. 

 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

 (...) 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 

o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 

por parte de instituições oficiais ou privadas.” 

 

Este parágrafo, por sua vez, foi regulamentado pela lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996, 

a Lei de Planejamento Familiar, que incorporou a perspectiva de escolha individual – do homem, 

da mulher ou do casal – sem objetivo de controle populacional. Quanto ao aborto, o debate dos 

movimentos de mulheres, à época da Constituinte era insistir na descriminalização ou no aumento 

do rol de permissivos legais no código penal. Desde 1940, o aborto é criminalizado, salvo em casos 

nos quais a gravidez resulta de violência sexual e/ou ofereça risco à saúde da mulher (art. 128 

CP/1940). Contudo, tendo em vista a necessidade de negociar e obter concessões em outras áreas, 

foi opção deixar o tema do aborto de fora da Constituição e procurar mudanças posteriormente, via 

reforma da legislação penal (ÁVILA, 2019b; BARSTED, 1992; PITANGUY, 2019). 

 

3.1.6 Repertórios sobre saúde reprodutiva: síntese da seção 

A presente seção buscou apresentar as diferentes narrativas e repertórios socialmente 

disponíveis sobre a temática da saúde reprodutiva, no Brasil, ao longo dos anos. Atualmente, as 

posições e fundamentos permanecem muito próximo de como foram descritos, ainda que haja 

mudança de protagonismo em alguns aspectos. A perspectiva religiosa de incentivo à natalidade, 

por exemplo, embora continue fortemente encampada pela Igreja Católica, tem cada vez mais 

representantes significativos de grupos evangélicos neopentecostais, como pastores e adeptos 

dessas religiões. Segundo Biroli (2018), católicos carismáticos e evangélicos neopentecostais têm 
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apostado justamente na recusa aos direitos sexuais e reprodutivos para construir as identidades 

político-eleitorais de seus representes. Como resultado, a “defesa da família” e da ordem vem 

funcionando como motor, nas primeiras décadas do século XXI, de esforços para eliminar as 

exceções à criminalização do aborto, anular decisões favoráveis à união de pessoas do mesmo sexo 

etc (BIROLI, 2018a). 

A saúde tem sido o locus por excelência das questões envolvendo reprodução. Quanto à 

questão dos direitos da mulher, multiplicaram-se as autoras e grupos que juntam as perspectivas de 

direito individual e justiça social para dar conta das diversas dimensões de direitos em jogo. 

Algumas delas usam a expressão “justiça reprodutiva” para reivindicar equidade nessa área da 

vida26. Na esteira das reflexões do feminismo negro e de origem latina e asiática, o termo surgiu, a 

princípio, no debate estadunidense e tem por reivindicação o olhar para as demais dimensões – para 

além da autonomia, liberdade de escolha – que afetam as diversas mulheres em posições sociais 

distintas na sociedade (BIROLI, 2018). 

Diante de todo o exposto, observamos o empenho dos diversos grupos enquanto 

portadores de construções sociais, imagens de público, seja ao disputar quem são os alvos de 

intervenção do Estado (SCHNEIDER; INGRAM, 2019) ou o próprio enquadramento do problema 

(MARCONDES, 2019; RASMUSSEN, 2011). No segundo aspecto, a discussão de Rasmussen 

(2011) ilustra a disputa por classificar ou não a contracepção como matéria de assistência à saúde 

nos Estados Unidos: a inclusão era defendida por perspectivas de assistência médica e de equidade 

de gênero e classe, enquanto a exclusão era construída por perspectivas de interesse de mercado, 

pauta religiosa ou moral. 

A autora explica que, embora a perspectiva de gênero e equidade tenha sido especialmente 

influente, ao se tornar a base de normas legais e administrativas, algumas exceções atenderam as 

reivindicações religiosas, ao estipular por exemplo, “cláusulas de consciência” para algumas 

organizações e profissionais (RASMUSSEN, 2011). Rasmussen trata, portanto, da cristalização do 

conflito nos normativos resultantes das disputas na sociedade (MATLAND, 1995). Como 

discutimos, no caso brasileiro, as perspectivas de direitos individuais, questão de saúde, controle 

 

26 Posicionamentos sobre “Justiça reprodutiva” podem ser vistos em https://www.geledes.org.br/justica-reprodutiva-

ou-direitos-reprodutivos-o-que-as-mulheres-negras-querem/. Acesso em 28/11/2020. 

https://www.geledes.org.br/justica-reprodutiva-ou-direitos-reprodutivos-o-que-as-mulheres-negras-querem/
https://www.geledes.org.br/justica-reprodutiva-ou-direitos-reprodutivos-o-que-as-mulheres-negras-querem/
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populacional, controle racial e religiosidade foram encampadas por atores interessados que 

buscaram incidir nas decisões políticas, conforme síntese da Tabela 6 a seguir: 

 

Tabela 6 – Síntese dos repertórios sobre saúde reprodutiva  

PERSPECTIVA CONTEÚDO 

 

 

 

 

Direitos da mulher 

 

Abordagem de direito individual, direito de liberdade, 

autonomia sobre o próprio corpo. 

 

 

Abordagem que leva em conta as diferenças de posição 

social entre mulheres e reforça o componente de justiça 

social na efetivação desses direitos, levando em conta, 

por exemplo, dimensões de raça e classe. “Justiça 

reprodutiva” é uma expressão frequentemente usada por 

grupos que defendem essa abordagem. 

 

 

 

 

Saúde 

 

Saúde materno-infantil: preponderância dos direitos e 

interesse da criança. Olhar para a mulher-mãe como 

reprodutora e responsável pela saúde da criança. 

 

 

Atenção integral à saúde da mulher: integração das 

questões de saúde relacionadas à reprodução ao conjunto 

de atravessamentos da saúde da mulher, não somente 

biomédicos, mas também psicológicos e sociais. 

 

 

 

Natalismo cristão 

 

 

Abordagem que articula “defesa da vida” e “defesa da 

família” para ser contrária, muitas vezes, à contracepção 

e ao aborto. 

 

 

Controle populacional 

 

Abordagem que articula as ideias de que algumas 

pessoas são menos aptas que outras a terem filhos. As 

explicações articuladas, com frequência, têm 

componentes de explicação racista, eugenista e de 

preconceito de classe. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos repertórios sobre saúde e direitos reprodutivos apresentados na seção 3.1. 

 

Segundo as autoras que reconstroem esse debate, diversas alianças foram estrategicamente 

mobilizadas, ainda que os grupos divergissem em outras pautas, o que resultou em normativos com 

o consenso possível para a época (ÁVILA, 2019b; BARSTED, 1992; OSIS, 1994; PITANGUY, 

2019; RODRIGUES, 1992). Os comandos oficiais sobre o tema serão levantados no capítulo 

seguinte. Destacamos, contudo, a relevância de fazer essa reconstrução, mesmo sem interesse 
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analítico no processo de formulação: se levamos a sério que BNR não operam somente categorias 

oficiais, mas também categorias sociais, com base em repertórios sociais mais amplos (HARRITS; 

MØLLER, 2011; MØLLER, 2009), precisamos delinear quais são, possivelmente, esses 

repertórios. O objetivo, assim, é pensar como são mobilizados nos contextos de implementação, 

no bojo dos processos de categorização e produção de diferença. 

 

3.2 Desigualdades em cena 

Dando continuidade à tarefa de contextualização do cenário nacional, uma vez 

apresentados os repertórios, dedicamos esta seção para descrição de características mais gerais da 

sociedade brasileira, com recorte para os aspectos de reprodução e saúde reprodutiva. Seguindo o 

nosso compromisso de ter uma perspectiva multidimensional das desigualdades sociais, faremos 

uma breve exposição dos principais dados disponíveis sobre o tema e sinalizaremos de que 

desigualdades tratamos ao recortar o contexto brasileiro. 

 

3.2.1 Saúde reprodutiva no Brasil e em São Paulo 

O Brasil é um país muito desigual do ponto de vista socioeconômico, o que demanda 

iniciar sua caracterização pelo cenário mais amplo: trata-se de um país cujo IDHM, segundo o 

Censo Demográfico de 2010, é 0.727 e, segundo projeções da PNAD 2017, é 0.778. No entanto, 

esse desenvolvimento não é igualmente distribuído. Há muita concentração de renda (Índice de 

Gini, em 2010: 0,600) e distribuição desigual entre homens e mulheres, assim como entre brancos 

e negros. Em se tratando de renda per capita, por exemplo, a renda do país é de R$ 793.87, mas 

quando se separa por raça e gênero, mulheres ganham menos que homens e negros ganham menos 

que brancos. A Tabela 7 a seguir sintetiza essas informações.  

 

Tabela 7 – Renda média per capita 

 

 

Renda per capita 

Total Brancos Negros Homens Mulheres 

 Censo 2010 R$ 793.87 R$ 1097 R$ 508.89 R$ 801.88 R$ 786.21 

PNAD 2017 R$ 834.31 R$ 1144.76 R$ 580.79 R$ 843.31 R$ 825.88 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Censo do IBGE e da PNAD 2017. 
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Há, ainda, desigualdades regionais e intrarregionais, nas quais não nos aprofundaremos, 

já que nosso caso exige olhar para São Paulo e para os territórios que discutiremos. Mas cabe 

mencionar que, do ponto de vista demográfico, tem ocorrido prolongamento da expectativa de vida, 

redução da mortalidade infantil, e redução da taxa de fecundidade no Brasil, conforme registra o 

Censo Demográfico de 2010. No primeiro decênio do século XXI, esta redução foi especialmente 

maior entre as mulheres mais pobres, graças a modificações na estrutura da educação e da renda, 

que melhoraram no período estudado. Esses fatores estão refletidos na disseminação de 

contraceptivos e maior participação da mulher no mercado de trabalho, por exemplo (BERQUÓ; 

CAVENAGHI, 2014). 

Outro reflexo é o aumento da heterogeneidade de arranjos familiares no país. Nesse 

cenário de diversificação, destacam-se as chamadas “famílias monoparentais”, em geral associadas 

a rupturas conjugais ou informalidade das uniões. As rupturas têm sido cada vez mais comuns na 

vida da população brasileira e tendem a onerar homens e mulheres de modos diferentes, em 

decorrência de rendimentos do trabalho, como mencionamos, e das responsabilizações assimétricas 

pelo cuidado das crianças, como discutiremos mais adiante. De todo modo, é importante registrar 

que o arranjo “casal com filhos”, mais tradicional no país durante o século XX, deixou de 

representar maioria absoluta da população em 2010: passou de 67% nos anos 1970 para 48,3% no 

último censo (OLIVEIRA; VIEIRA; MARCONDES, 2015). 

O processo de urbanização dos anos 1960 em diante é central para essas mudanças, em 

decorrência do estilo de vida que impõe em relação a trabalho e educação – o que tem implicações 

grandes nas escolhas da reprodução e nessas novas composições de arranjos familiares 

(OLIVEIRA; VIEIRA; MARCONDES, 2015). No Estado de São Paulo, o cenário do mesmo 

período evidencia também transformação da estrutura etária, em decorrência de processos de 

adiamento ou encerramento da reprodução. Berquó et al. (2014) explicam que, entre 1960 e 2010, 

houve queda expressiva dos níveis de fecundidade no Estado, com ligeiro aumento das taxas 

específicas para a faixa etária de 30. 

É especialmente interessante pensar nessas informações, quando levamos em conta as 

dimensões de desigualdade que perpassam a saúde das mulheres e seu acesso à atenção à saúde 

reprodutiva. Uma das perspectivas, por exemplo, é a dos diferenciais étnicos e raciais, discutida 

por Berquó e Lago (2016) à luz da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
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Mulher (2006)27, uma pesquisa nacional, que descreve o perfil da população feminina em idade 

fértil, assim como de menores de cinco anos, buscando apontar as mudanças em termos de saúde 

e nutrição nesses grupos nos últimos dez anos. Na descrição dos dados, as autoras apontam que há 

um predomínio de mulheres negras na amostra, pois elas são maioria no estrato que vive em 

situação econômica mais precária e sem acesso a plano de saúde – o oposto das classes A e B, onde 

é baixa a presença desse segmento e planos de saúde são mais recorrentes. 

Essa informação é importante, já que, apesar da crescente cobertura pré-natal do país, 

observou-se na PNDS 2006 maior frequência de realização de pelo menos seis consultas de pré-

natal e de realização de consulta de puerpério em mulheres que utilizaram serviços por meio de 

planos de saúde ou pagamento direto do que entre as que se utilizaram do SUS (BERQUÓ; LAGO, 

2016). Essas questões socioeconômicas e étnico-raciais são também importantes entre mulheres 

jovens. Uma análise feita também com os dados da PNDS 2006 as classificou em três grupos: as 

que iniciaram a vida sexual e engravidaram antes dos 20 anos, as que iniciaram a vida sexual e não 

engravidaram antes dos 20 e as que não iniciaram a vida sexual. As conclusões são de que as 

primeiras eram, principalmente, jovens mulheres negras, mais pobres e com menos escolaridade. 

Além disso, comparadas com o segundo grupo, elas tiveram a relações sexuais mais cedo, 

protegeram-se menos por meio de contraceptivos e conheciam menos da fisiologia da reprodução. 

Ainda, as jovens do terceiro grupo eram as mais frequentes na escola (BERQUÓ; GARCIA; LIMA, 

2012). 

Nessa pesquisa, Berquó, Garcia e Lima (2012) afirmam que as farmácias foram mais 

procuradas do que o SUS entre os dois primeiros grupos. No entanto, a parcela de mulheres jovens 

que procurou o SUS para obtenção de contraceptivos foi maior no grupo das mais pobres, menos 

escolarizadas e com menor acesso aos planos de saúde (39,6%) do que entre as do segundo (17,3%). 

No município de São Paulo, num levantamento realizado com mulheres jovens –  15 a 19 anos – 

em 2015, eram maiores as chances de uso de contraceptivo entre as mulheres de regiões com 

melhor desenvolvimento social, as católicas, as que tiveram relação sexual nos últimos 30 dias e 

as que realizaram consulta ginecológica até um ano antes. Os métodos mais frequentes foram 

preservativos masculinos (28,2%) e as pílulas de uso contínuo (23%). A prevalência das farmácias 

 

27 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher PNDS 2006. Fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/. Acesso em 20/11/2020. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/
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da rede comercial no acesso aos contraceptivos é a mesma da encontrada por Berquó, Garcia e 

Lima (2012), mas acrescenta-se que o SUS foi significativo para obtenção do anticoncepcional 

hormonal injetável (OLSEN et al., 2018) – remetendo, novamente, à importância de olhar para os 

profissionais da atenção básica nos atendimentos em saúde reprodutiva. 

 

3.2.2 Gênero e desigualdades 

No panorama histórico dos movimentos feministas, embora tenha havido muitas 

conquistas e reconhecimento de direitos, persistem desigualdades e injustiças, que se dão entre 

homens e mulheres, mas também entre estas, que não são um todo homogêneo e encontram-se 

diferentemente posicionadas na sociedade em relação a raça, classe, etnia, sexualidade, religião e 

geração (BIROLI, 2018b; BIROLI; MIGUEL, 2015; DAVIS, 2016; HOOKS, 1984). Os 

diferenciais socioeconômicos, étnico-raciais e regionais, na saúde reprodutiva, portanto, são de 

enorme relevância, porque implicam posicionamentos diferentes em relação à cidadania, às 

liberdades e autonomia das mulheres. 

Diante disso, é central para a discussão situar o debate sobre reprodução em sua dimensão 

política, de viabilização do exercício da autonomia e liberdade. Os direitos reprodutivos são eixo 

central da autonomia de homens e mulheres. Não poder controlar a capacidade reprodutiva 

compromete a autonomia na definição da própria trajetória. Assim, as questões relativas à 

reprodução têm a ver com o cotidiano das pessoas, mas sua definição e efetividade têm sido 

historicamente distintas para homens e mulheres – além das clivagens entre homens e entre 

mulheres, obviamente, quando consideramos que a referência para reprodução é a 

heteronormatividade, junto de padrões de raça, comportamento, idade, condição de saúde, entre 

outros (BIROLI, 2018b; RUBIN, 2017). 

Tratar das desigualdades na seara reprodutiva, portanto, exige pontuar que os efeitos da 

contracepção, da manutenção ou interrupção de uma gravidez são muito diferentes para homens e 

mulheres. De uma parte, as alterações no corpo e possíveis consequências para a saúde concentram-

se completamente nos corpos das mulheres, o que levanta uma série de debates sobre as tecnologias 

de contracepção disponíveis, a ênfase nos métodos hormonais, a medicalização da gravidez e a 

hegemonia da biomedicina nas decisões sobre a reprodução humana. De outra parte, os custos 

emocionais e sociais dessas decisões também são diferentes e remetem a padrões de feminilidade 

e comportamento, que são muito distantes de maior parte das mulheres (BIROLI, 2018). 
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Nesse sentido, é importante situar a “liberdade” e o “controle” em cada contexto. Além 

do gênero, a garantia de direitos ou a recusa destes é vivida em conjugação com a raça, condição 

socioeconômica, orientação sexual, identidade de gênero, geração, condição de saúde, entre outros 

fatores (BIROLI, 2018b; DAVIS, 2016; HOOKS, 1984). A consideração dessas outras dimensões 

acaba tensionando as noções abstratas de “indivíduo” e “universalidade”. Nas palavras de Biroli: 

 

“A tematização do direito ao corpo, em termos abstratos, pode dizer pouco sobre a posição 

das mulheres, suas motivações e o contexto das decisões. Os limites dessa temática são 

ainda maiores quando consideramos as diferenças entre as mulheres e as distâncias 

relativas entre a garantia formal de um direito codificado como universal e a implicação 

desse direito nas oportunidades e garantias concretamente disponíveis para elas.”  

(BIROLI, 2018, p. 141) 

  

O reconhecimento das desigualdades de gênero, portanto, demanda a compreensão das 

questões de liberdade e autonomia, assim como de contexto socioeconômico e posição dos homens 

e, sobretudo das mulheres, em sociedade. Destaque semelhante é feito por Biroli (2018) no debate 

sobre família, que é incontornável para compreender reprodução, ao distinguir entre família como 

controle e família como privilégio. Na primeira dimensão, a autora trata das desigualdades 

intrafamiliares, ao destacar os ideais da Modernidade de domesticidade feminina e maternidade 

enquanto papéis impostos às mulheres, em oposição à vocação pública dos homens. A grande 

desigualdade de gênero contida nessa diferenciação, explica a autora, foi historicamente mascarada 

pela separação das esferas pública e privada, sendo a primeira baseada em princípios universais, 

na razão e na impessoalidade, e a segunda guardiã das relações de caráter pessoal e íntimo 

(BIROLI, 2018b; BIROLI; MIGUEL, 2015). 

Desse modo, recaem estereótipos de gênero e expectativas sociais desvantajosas sobre as 

mulheres, tais como vocação para a maternidade e destinação natural para se dedicar à vida 

doméstica, cuidado com os filhos e demais familiares. Em muitos casos, essas expectativas foram 

sancionadas pelo Estado, por exemplo, no caso brasileiro, onde a desigualdade entre homem e 

mulher casados só foi completamente extinta no Código Civil de 2002 – estavam no texto a figura 

do “chefe de família” e a subordinação econômica e legal da mulher, da criança e do idoso a ele.  

Tal previsão tem sérias implicações para a reprodução de violências intrafamiliares (violência 

física, violência sexual, violência patrimonial) e para a limitação da capacidade das mulheres 

decidirem sobre reprodução. A principal reflexão decorrente é que, apesar dos avanços legais, a 

preservação da esfera privada, por meio de leis ou valores sociais majoritários, implica, em larga 



100 

 

 

 

medida, a preservação de relações de autoridade que limitam a autonomia das mulheres (BIROLI; 

MIGUEL, 2015).  

A autoridade de fato – não de direito, dada a previsão jurídica de igualdade – de homens 

sobre mulheres é ainda muito disseminada e as coloca em posição de vulnerabilidade intrafamiliar 

(BIROLI, 2018b). Essa questão também está em relações fora de casa, como as do mundo do 

trabalho, mas reforçamos aqui as que ocorrem no seio da família, para explicitar que se trata de um 

espaço ambíguo, que não somente envolve afeto, carinho e reciprocidade, mas também assimetrias 

de poder e dinâmicas de subordinação, tornando o componente intrafamiliar da desigualdade de 

gênero incontornável na discussão sobre saúde reprodutiva. 

De outra perspectiva, as desigualdades entre famílias também são muito importantes e 

jogam luz sobre a família enquanto privilégio, na medida em que trata das desigualdades 

socioeconômicas mais abrangentes, que expõem famílias a diferentes recursos materiais e 

simbólicos. Como adiantado, outras variáveis incidem sobre a organização familiar, como classe, 

raça e sexualidade, o que restringe o acesso de algumas pessoas às formas mais privilegiadas de 

vida (BIROLI, 2018b; DAVIS, 2016; HOOKS, 1984). Isso se expressa, nos dados da seção 

anterior, nas diferenças das diferentes mulheres e dos diferentes arranjos familiares acessarem 

educação, creches, saúde e proteção à gestação e maternidade, em geral vinculados ao trabalho 

formal. Da perspectiva dos modelos “desviantes” de família, por exemplo, há diferenças de renda 

e condição de vida entre famílias monoparentais chefiadas por mulheres, especialmente mulheres 

negras, e famílias chefiadas por homens, especialmente homens brancos. Além de ganharem 

menos, mulheres em posição social desfavorecida, do ponto de vista econômico, precisam se 

desdobrar entre trabalho remunerado e trabalho doméstico não remunerado e cuidado com os filhos 

(BIROLI, 2018b; DAVIS, 2016; HOOKS, 1984). 

Além do aspecto material, há uma dimensão simbólica sobre o reconhecimento como 

família e como mãe. Nem todos os arranjos são reconhecidos como família (famílias monoparentais 

chefiadas por mulheres, famílias gays, famílias lésbicas) e, quando o são, passam por uma 

hierarquização que tem como todo o ideal de família burguesa e presente nos discursos religiosos 

de “defesa da família”, isto é, uma família heterossexual e com filhos (BIROLI, 2018b; RUBIN, 

2017). Expectativas e cobranças sociais desse tipo, como dissemos, podem ser fator de redução da 

autonomia relativa das mulheres, dadas as dificuldades de conciliar maternidade e trabalho ou vida 

política, por exemplo – o que não é igual para os homens. Destes se espera menos ou muito pouco 
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na criação dos filhos, ainda que, convencionalmente, sejam eles no papel de provedor (BIROLI, 

2018). 

Contudo, nas camadas mais populares, a maternidade não é exercida em tempo integral e, 

quando o é, traz marcas do desemprego e da precariedade (BIROLI, 2018), como as mulheres 

encarceradas que experimentam “hipermaternidade” nos primeiros seis meses de seus filhos, antes 

de serem deles separadas (BRAGA; ANGOTTI, 2019). Esse aspecto, aliás, faz dessas mulheres 

menos valorizadas na sociedade, quando se considera as “hierarquias reprodutivas”, isto é, a 

consideração da “boa maternidade” como aquela socialmente aceita e desejada, porque tem como 

cuidadora primordial uma mulher, com suporte financeiro de um homem e porque atende a um 

padrão de relacionamento heterossexual, estável, monogâmico, adulto, casado e entre brancos, com 

recursos financeiros para criar “bem” os filhos (MATTAR; DINIZ, 2012). 

Diante do exposto, para encerrar o presente capítulo, repassamos que o olhar adotado, 

nesta subseção, para as desigualdades de gênero contou com os insights e contribuições que a 

literatura feminista e os estudos de gênero têm produzido sobre as múltiplas desigualdades que 

afetam as diversas mulheres. Seguindo Biroli (2018), não aderimos a correntes teóricas em 

específico, mas emprestamos os grandes consensos a respeito dos dilemas envolvendo reprodução 

e sexualidade. Nossa intenção é, sobretudo, destacar o contexto social mais amplo em que se insere 

o desenho de atenção à saúde reprodutiva. O debate sobre as desigualdades entre homens e 

mulheres, e entre mulheres é central para compreensão do Brasil, em decorrência das desigualdades 

históricas que atravessam o país e, no foco deste trabalho, o contexto urbano.  

Cabe ressaltar, por fim, retomando nossas intenções analíticas descritas no referencial 

teórico, que estão imersos nesse contexto tanto as usuárias e usuários do serviço de atenção à saúde 

reprodutiva, como as profissionais que o implementam (SIBLOT, 2006b, 2006a). No primeiro 

caso, chamamos atenção para o tipo de desigualdade social que potencialmente será reproduzida, 

gerando efeitos materiais e simbólicos nos sujeitos afetados (DUBOIS, 1999; LOTTA; PIRES, 

2019; PIRES, 2017a, 2019; SIBLOT, 2006b). No segundo, lembramos como as posições sociais 

das BNR em relação a usuárias e usuários (HARRITS, 2019a; HARRITS; MØLLER, 2014a), bem 

como suas características podem ser importantes para os julgamentos operados na linha de frente 

(MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003) – o que aprofundaremos mais adiante, com a 

caracterização dos territórios onde se encontram os cidadãos e das posições sociais dos diferentes 

profissionais da linha de frente das duas UBS que estudamos. 



102 

 

 

 

4 REGRAS, CONFIGURAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS 

PARA O TRABALHO NA LINHA DE FRENTE EM SAÚDE REPRODUTIVA 

Neste capítulo, continuamos a tarefa de situar socialmente as BNR que entrevistamos, ao 

delimitar as estruturas do sistema organizacional que condicionam e limitam sua ação 

discricionária. Assim, em primeiro lugar, fizemos uma breve caracterização formal da ESF, seguida 

do detalhamento do que cabe ser feito em matéria de saúde reprodutiva, considerando as regras e 

diretrizes oficiais. Estes são elementos que conformam o espaço de discricionariedade, o qual, 

como discutimos no capítulo teórico, revela alguns constrangimentos para o trabalho no nível da 

rua (BRODKIN, 2013, 2015), pode carregar consigo elementos de conflito e ambiguidade 

(MATLAND, 1995) e, ainda, ser fonte de incertezas para as BNR (RAAPHORST, 2018) – o que 

discutimos na seção 4.3.  

Na mesma seção, ainda, nós discutimos brevemente a proposta de redução de 

desigualdades de gênero contida nos comandos oficiais para mostrar que a (re)produção de 

desigualdades acarreta, muitas vezes, efeitos opostos aos pretendidos (PIRES, 2019) – ainda que 

possamos problematizar se a adesão à perspectiva de gênero é explícita ou não (MARCONDES; 

DINIZ; FARAH, 2018). Na sequência, passamos à contextualização dos territórios onde estão as 

UBS – que são contrastantes, do ponto de vista socioeconômico – para entender quem, 

potencialmente, são as pessoas atendidas e como são afetadas por desigualdades que mapeamos no 

capítulo 3. 

Por fim, passamos à discussão de como os elementos de caráter organizacional e 

institucional influenciam o exercício da discricionariedade, trazendo elementos das duas UBS. 

Como explicado, essa parte da discussão cobre as condições disponibilizadas para as profissionais 

tomarem suas decisões, por meio de incentivos e recursos dos sistemas político e organizacional. 

Assim, na seção 4, além de apresentar o cotidiano em geral da ESF, delineamos como esses 

aspectos constrangem e afetam o trabalho das profissionais, especificamente, em matéria de saúde 

reprodutiva. Como discutido no primeiro capítulo, o olhar para a (re)produção de desigualdades, a 

partir desses elementos, passa pela necessidade das profissionais lidarem com grande demanda, em 

face de recursos escassos (LIPSKY, 2010), o que pode acarretar saídas como exclusão 

administrativa, por meio da discricionariedade procedimental (BRODKIN; MAJMUNDAR, 

2010), ou estratégias comportamentais de simplificação e facilitação do próprio trabalho – coping 

(LIPSKY, 2010; TUMMERS, 2017). 
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4.1 Centralidade da ESF na consolidação do SUS e o município de São Paulo 

O SUS é um sistema nacional de saúde, cujas bases foram lançadas na Constituição 

Federal de 1988, que, em seu art. 196, reconheceu a saúde como “direito de todos e dever do 

Estado”. Ou seja, previu acesso universal e igualitário, além de outros princípios orientadores, 

como integralidade na assistência, participação da comunidade e descentralização político-

administrativa. Ainda, a CF definiu como uma das diretrizes do sistema a prioridade de atividades 

preventivas, o que impulsionou, principalmente nos anos 2000, políticas e ações voltadas ao 

fortalecimento e expansão da atenção primária.  

O sistema, hoje, é bastante complexo, assentado em uma concepção de cooperação entre 

as três esferas de governo, centralização de grande parte do financiamento e das decisões na União 

e implementação a cargo dos governos subnacionais, especialmente dos municípios, a quem cabe 

a operacionalização da atenção primária em saúde (APS) (MENICUCCI, 2019). Esta – 

diferentemente das atenções “secundária” e “terciária”, de cunho mais hospitalar e encarregadas 

de atendimentos e procedimentos de maior complexidade – é pautada por atendimento ambulatorial 

e orientada para prevenção e promoção de saúde.  

O SUS funciona em diferentes níveis de atenção, divididos de acordo com a complexidade 

dos procedimentos, sendo a atenção primária focada em atendimento ambulatorial e preventivo e 

as atenções secundária e terciária voltadas a atendimentos mais complexos, em geral hospitalares 

e emergenciais. Em 2006, foi editada a primeira Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que 

transformou o Programa de Saúde da Família (PSF), elaborado nos anos 90, em Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). Tal mudança de status sinalizou a reorganização do modelo de atenção, tornando 

a atenção primária central para o sistema de saúde (MENICUCCI, 2019). 

Ao longo dos anos, observou-se um processo de complexificação do SUS, sobretudo 

centrado na atenção primária, num processo de mudança incremental por adição de camadas de 

proteção, como a produção e distribuição de gratuita de remédios e os programas para alcançar 

populações vulneráveis (ARRETCHE; MARQUES; FARIA, 2019). São exemplos a incorporação 

de Equipes de Saúde Bucal e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), nos quais se amplia 

a gama de profissionais que atuam na atenção primária para além dos tradicionais médicos, 

enfermeiros, auxiliares/técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Ainda, foram 
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iniciadas ações para grupos específicos, voltadas à redução de desigualdades, como mulheres, 

crianças, adolescentes, trabalhadores, população negra, quilombolas, indígenas e assentados.  

A segunda PNAB data de 2011 e, em conjunto com a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (2013), pautou o conceito ampliado de saúde, ensejando ampliação do acesso, por meio de 

programas como o Consultório na Rua (2011), Saúde na Escola (2007), Unidades Básicas de Saúde 

Fluviais (2011), entre outros. A terceira PNAB, referência documental deste trabalho, é de 2017. 

Segundo o normativo, a ESF é estratégia prioritária de expansão, consolidação e organização da 

atenção básica. Trata-se de um programa de base territorial, de caráter generalista, que busca 

aproximação das políticas de saúde dos diversos contextos sociais, ao funcionar como principal 

porta de entrada do sistema de saúde. 

Seus princípios orientadores são i) universalidade: acesso universal, contínuo, facilitado 

e sem diferenciação na promoção de vínculos e corresponsabilização pelo cuidado; ii) equidade: 

atenção às diversidades e questões sociais que atravessam a saúde, com proibição de exclusão e 

estigmatização por critérios de idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, 

identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, 

intelectual, funcional, entre outras; e iii) integralidade: reconhecimento adequado das necessidades 

biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças. 

As diretrizes, em linhas gerais, pautam a territorialização da ABS, sendo o território “a 

unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações 

estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde”. A 

ideia é a promoção de vínculos entre equipes e populações presentes no território, de modo 

contínuo, com partilha das responsabilidades pelo cuidado e participação da comunidade. Além 

disso, enquanto principal porta de entrada da rede de saúde, a ABS precisa dar conta de maior parte 

dos problemas de saúde da população e, quando não for possível, deve avaliar, articular, e promover 

encaminhamentos para outros serviços que atendam às necessidades específicas dos usuários, 

numa lógica de referência e contrarreferência da rede, com integração das informações sobre os 

pacientes. 

As unidades da rede de saúde que implementam a ABS são as UBS, cuja infraestrutura 

deve ser adequada a alguns critérios, como densidade demográfica, composição, tipos de equipes, 

perfil da população, e ações e serviços de saúde a serem realizados. Em regra, contam com, pelo 

menos, consultórios médicos e de enfermagem, sala de procedimentos, sala de vacinas, farmácia, 
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sala de inalação coletiva, sala de coleta/exames, sala de curativos, sala de expurgo, sala de 

esterilização, sala de observação e sala de atividades coletivas para os profissionais. Além disso, 

as UBS têm recepção, sala de gerência, banheiros para o público e para as profissionais, espaço 

para arquivos e registros, sala de acolhimento à demanda espontânea (porta aberta) e, dependo da 

unidade e dos programas contemplados, consultório odontológico. Há, ainda, espaço na regra para 

criação de salas e espaços que se voltem para demandas e necessidades específicas da unidade. 

Na ESF, cabe à gestão organizar as equipes para que cubram o território. Cada equipe é 

responsável por uma subdivisão da área de abrangência da unidade, considerando critérios de 

cobertura populacional. As equipes de ESF são multiprofissionais e cada uma delas tem pelo menos 

um médico (generalista, médico da ESF), enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. Estes, em especial, são mais próximos dos usuários, pois vivem nas 

comunidades em que trabalham e são os contatos mais frequentes com as famílias no território 

(LOTTA, 2010). Profissionais de saúde bucal e agentes de combate às endemias podem, 

eventualmente, compor as equipes de ESF. 

Por fim, é importante mencionar a existência do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

(NASF), uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por diferentes profissionais e 

especialistas28, que atuam de maneira integrada para dar suporte e complementar as equipes que 

atuam ABS. Funcionam vinculados à UBS e seu processo de trabalho depende de 

encaminhamentos e demandas de apoio dos profissionais das equipes, isto é, não atendem por livre 

acesso, seja nos acompanhamentos individuais, quando necessários, ou nos grupos de promoção e 

prevenção. Os profissionais NASF são acionados a depender de características e necessidades dos 

territórios – o que aparece em diferentes entrevistas, como veremos adiante, com referências à 

“área”, ao “bairro” e ao “território”. 

O município de São Paulo aderiu ao SUS em 2001 e, no mencionado processo de expansão 

da atenção básica, promoveu aumento no acesso a esses serviços às pessoas que vivem nas 

periferias, em especial as que têm indicadores socioeconômicos ruins, por meio de parceriras e 

 

28 Segundo a PNAB/2017, podem compor os NASF: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor 

de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico 

Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; 

Médico Internista (clínica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e 

educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-

graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas conforme normativa vigente.  
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convênios (COELHO; SZABZON; DIAS, 2014). Entre outras coisas, esse processo contou com 

padronização das possibilidade de contratação e parceria e estipulou padrões mínimos de execução 

dos serviços. Sem entrar nos detalhes desse arranjo, para nós, o interesse é na configuração prática 

que dele decorre: atualmente, maior parte dos serviços da atenção básica não é de provisão direta, 

ou seja, é implementada por Organizações Sociais de Saúde (OSS), cuja relação com o o Estado é 

regulada por contratos de gestão e convênios. 

Esses instrumentos são geridos e supervisionados, mais de perto, por uma das Supervisões 

Técnicas de Saúde (STS) das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) da Secretaria Municipal 

da Saúde da Prefeitura de de São Paulo (SMS-SP) – ao todo são 27 STS, distribuídas ao longo de 

seis CRS. As duas UBS analisadas neste trabalho são geridas pela mesma OSS, que está presente 

em 19 distritos administrativos do município. Seus serviços, além das UBS que implemetam ESF, 

incluem UBS tradicionais, Assistência Média Ambulatorial (AMA), Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Serviço de Residência Terapêutica (SRT), entre vários outros da rede de 

saúde, que estão nas áreas de abrangência de cinco STS, em três diferentes CRS. 

A descrição desse arranjo formal é útil para destacarmos algumas implicações para o nível 

da rua. Primeiro, as médicas, profissionais da enfermagem, ACS e membros de equipe NASF que 

entrevistamos não têm vínculo funcional com o Estado, são trabalhadoras de regime privado, 

regidas pela legislação trabalhista. Além disso, elas são as implementadoras finais dos objetivos, 

metas e compromissos estipulados nos contratos de gestão, que se acumulam com as diretrizes e 

orientações do Ministério da Saúde e da Secretária Municipal de Saúde de São Paulo – o que 

implica, além da necessidade de materializar as diretrizes do serviço, restrições por metas de 

produtividade e recursos, como discutiremos na última seção. Por ora, é suficiente enfatizar o 

cenário de múltiplas regras, em diferentes níveis, que está na base do serviço prestado. 

 

4.2 A saúde reprodutiva na ESF em São Paulo: principais regras e diretrizes oficiais 

A saúde reprodutiva é um entre os diversos possíveis recortes de atenção na ESF em São 

Paulo. A perspectiva de atendimento integral em saúde, com abordagem generalista e sem 

especialização, implica ações de prevenção e promoção em saúde dos mais diversos tipos. Os 

comandos relacionados à saúde reprodutiva são apenas uma parte das muitas políticas específicas 

que precisam ser implementadas, conforme consolidado na Portaria 01/2017 - MS, por exemplo, 

ou como a Lei de Planejamento Familiar e o programa Rede Municipal de Atenção Materno Infantil 
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– Mãe Paulistana. Saúde reprodutiva é, portanto, uma expressão “guarda-chuva”, que, dentro de 

uma perspectiva de atenção integral à saúde, envolve todos os aspectos relacionados à reprodução 

humana e ao cuidado que a cerca. De acordo com os incisos do art. 3º da Lei 9.263/1996 consiste 

em: 

I. a assistência à concepção e contracepção; 

II. o atendimento pré-natal; 

III. a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato;  

IV. o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 

V. o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do 

câncer de pênis. 
 

Neste trabalho, nós focamos, sobretudo, na concepção e contracepção, no controle de ISTs 

e no atendimento pré-natal. A justificativa para tal ênfase é que a assistência ao parto é, tipicamente, 

objeto de atenção hospitalar e, por sua vez, as questões relacionadas à prevenção de câncer 

apareceram pouco no pré-campo e no campo, geralmente como parte de ações mais amplas de 

“saúde da mulher” e “saúde do homem”. Apesar disso, esses tópicos eventualmente aparecerão, 

por exemplo, nas menções a grupos de prevenção e aos setores de saúde da mulher nas UBS ou 

nas conexões entre o acompanhamento pré-natal e o preparo das gestantes, para o momento do 

parto, com o preenchimento do cartão pré-natal e do plano individual de parto. 

Ademais, ainda que em menor medida, atendimentos relativos à puericultura e à vacinação 

de crianças foram considerados, uma vez que envolvem direitos reprodutivos relacionados à 

maternidade e paternidade. Ainda, exploramos alguns tópicos específicos, como o aborto e a 

entrega para adoção, para entender se e como são abordados na atenção básica, já que a esta 

caberiam intervenções importantes para ambos os casos. Desse modo, nesta seção, usando 

principalmente a análise de documentos e das entrevistas, e em menor medida as anotações de 

campo, delimitaremos melhor o tema no cotidiano das UBS e apontaremos as implicações 

específicas das condicionantes político-organizacionais do trabalho nas pontas. 

 

4.2.1 Contracepção 

No município de SP estão disponíveis diferentes métodos contraceptivos, que podem ser 

temporários (reversíveis), como os medicamentos ou insumos previstos na Política Nacional de 
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Atenção à Saúde Integral da Mulher29, na Relação Nacional de Medicamentos de 202030 e, mais 

recentemente, na lei municipal nº 16.806/2018: contraceptivos orais ou injetáveis, dispositivo 

intrauterino (DIU) e diafragma, preservativos feminino e masculino e implante subcutâneo. Há 

também disponibilidade de um método definitivo (irreversível), a esterilização cirúrgica 

(vasectomia e laqueadura tubária). A orientação prevista na Lei de Planejamento familiar e nos 

documentos que traçam diretrizes gerais para a atenção à saúde reprodutiva é de foco em ações 

preventivas e educativas, com garantia de acesso igualitário aos meios, métodos e técnicas que 

proporcionam regulação da fecundidade.  

• Preservativos masculino e feminino, ou “camisinhas” são, em geral, disponibilizados em 

displays, que são grandes cestos dispostos abertamente na UBS, sem necessidade de 

prescrição ou pedido nas farmácias. 

• Injeção Anticoncepcional é uma medicação e, como tal, exige prescrição médica. Sua 

aplicação é feita por profissionais da enfermagem e existe nas modalidades mensal 

(enantato de norestirona + valerato de estradiol) e trimestral (acetato de 

medroxiprogesterona) 

• Pílula Anticoncepcional é medicação hormonal de uso oral e contínuo pela paciente. 

Existem dois tipos: a pílula combinada (etinilestradiol + levonorgestrel) ou a pílula somente 

de progesterona (noretisterona). 

• Pílula contraceptiva de emergência (levonorgestrel), popularmente conhecida como 

“pílula do dia seguinte”, é, como o nome sugere, para contracepção de emergência, também 

de uso oral e mediante prescrição médica. 

• Dispositivo intrauterino (DIU) objeto em forma de T inserido no útero. Age por meio da 

liberação de íons de cobre que impedem fertilização ou nidação. 

• Diafragma é uma barreira física inserida na vagina horas antes do ato sexual. Exige uso 

combinado com espermicida. 

• Esterilização cirúrgica é método definitivo que bloqueia os canais que levam 

espermatozoides ao pênis (vasectomia) ou bloqueia as tubas uterinas, impedindo que 

espermatozoides cheguem aos óvulos (laqueadura) 

• Implante subcutâneo, uma haste de plástico com hormônio (etenogestrel) inserida na pele 

do braço de mulheres. A liberação de hormônio é efetiva durante três anos, período após o 

qual é preciso trocar o dispositivo. 

 

Como discutiremos em seções seguintes, nem todos os métodos estão disponíveis nas duas 

UBS analisadas e é possível que, via regulação de vagas na rede de saúde especializada, algumas 

 

29 Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher. Ministério da Saúde: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf. Acesso em 10.08.2020. 
30 Relação Nacional de Medicamentos de 2020. Ministério da Saúde: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf. Acesso em 10.08.2020. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf
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mulheres consigam inserção do DIU hormonal, que é implantado da mesma maneira que o de 

cobre, mas em lugar de íons, libera hormônio (levonorgestrel). A compra e disponibilização 

obedece a mecanismos próprios do sistema de saúde, considerando as relações interfederativas e 

as regras que se aplicam ao caso de São Paulo (ex: Portaria nº1.555/2013 – MS) – o que não é 

objeto desse trabalho. Para nós, é importante compreender quais são os principais comandos e 

regras para implementação das ações relacionadas à contracepção. 

De saída, apontamos a predominância das ações de “orientação”, “informação” e 

“educação” – individualmente ou em grupo – como consolidado, por exemplo, no texto da Portaria 

496/06 da SMS-SP, cujo item III do anexo estabelece que: 

 

“As ações educativas devem oferecer condições e recursos informativos e educacionais 

que assegurem o livre exercício do planejamento familiar, pois quanto maior o grau de 

conhecimento que a pessoa possui, maior a possibilidade de que a decisão tomada será 

mais livre e coerente com suas expectativas. Assim sendo, o processo educativo deve se 

dar por meio de atividades em pequenos grupos - Grupos Educativos e também por meio 

de Orientação Individual ou para o casal, tendo em vista a suficiência das informações e 

respostas às necessidades e valores individuais.” 

 

O excerto acima, ademais, exemplifica outros aspectos centrais das leis, portarias e 

protocolos analisados: a ênfase na liberdade de opção e promoção de saúde que ofereça condições 

de escolhas informadas e respeito à autonomia de pacientes; o caráter não coercitivo das ações, 

inclusive com a proibição de mobilizá-las para fins de controle de natalidade; o acesso a meios, 

métodos e técnicas de anticoncepção na rede de saúde; a não discriminação no acesso a métodos 

contraceptivos e obtenção de informações, inclusive a mulheres adolescentes, por meio da previsão 

de orientação educativa e/ou de atendimento em consulta, sem a necessidade de presença de 

acompanhantes; e a promoção da paternidade responsável, que nos documentos mais antigos é um 

princípio, uma diretriz abstrata, mas ganhou contornos mais objetivos com as políticas nacional e 

municipal de saúde do homem. 

 

4.2.2 Teste rápido de gravidez 

Nas UBS em geral, inclusive nas que implementam ESF, são oferecidos Testes Rápidos 

de Gravidez (TRG). A ampla testagem tem por objetivo aumentar a identificação de gestações até 

a 12ª semana de gravidez, para promover acolhimento imediato e vinculação nas ações de pré-

natal. Os TRG são indicados para mulheres em idade fértil que apresentem atraso menstrual ou que 

relatem relações desprotegidas num período recente. Podem ser acessados por livre demanda, no 



110 

 

 

 

acolhimento, ou em consultas clínicas e ginecológicas. Em caso de violência sexual, além do TRG, 

são necessárias outras orientações de saúde, assim como dos direitos da vítima. Um olhar especial 

é necessário às adolescentes entre 10 e 14 anos: é preciso atentar para a possibilidade de a gravidez 

decorrer de violência sexual. 

Para além disso, a recomendações são de que o momento da testagem seja cercado por 

sigilo, privacidade e confidencialidade das informações trocadas entre usuário e profissional, já 

que a potencial gravidez e o desejo ou não de estar grávida levantam questões de foro íntimo. Há 

recomendação expressa de que os profissionais não façam julgamentos sobre o início da vida sexual 

de adolescentes ou sobre a quantidade de filhos que já tem a paciente – o que dialoga diretamente 

com as preocupações deste trabalho. O momento da testagem é sensível para vinculação e 

continuidade do acompanhamento dessas mulheres. Assim, dependendo do resultado, e do desejo 

ou não da gravidez, decorrem diferentes encaminhamentos, como listamos na Tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8 – Encaminhamentos realizados para os diferentes resultados do Teste Rápido de 

Gravidez (TRG) 

 

TRG negativo e não deseja a gravidez 

- Orientação imediata de planejamento reprodutivo, com informações e esclarecimentos sobre contracepção, 

inclusive com a entrega imediata de insumos ou medicamentos. 

- Ofertar testes rápidos (sífilis, HIV e hepatites virais) disponíveis na unidade. 

 

 

TRG negativo e deseja a gravidez 

- Eventualmente encaminhar para consulta de planejamento reprodutivo 

- Ofertar testes rápidos (sífilis, HIV e hepatites virais) disponíveis na unidade. 

 

 

TRG positivo e deseja a gravidez 

- Vinculação ao pré-natal, se for desejo da mulher. 

- Fazer teste beta HCG posteriormente, se for necessário. 

- Iniciar a rotina de pré-natal e reforçar o convite para participação da parceria sexual durante as consultas. 

 

 

TRG positivo e não deseja a gravidez 

- Orientação sobre os direitos acerca da gestação e de proteção social à maternidade31. 

- Ofertar mediação de conflitos familiares decorrentes da gravidez não planejada, em que o fator familiar é 

determinante para a não aceitação da gravidez. 

 

31 Atenção ao pré-natal, assistência ao parto e ao nascimento, rede de proteção social com condições diferenciadas para 

continuidade dos estudos, licença-maternidade, programas específicos para famílias de baixa renda, utilização de 

creche e encaminhar para orientações com assistente social da rede de saúde local, se for o caso. 
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- Orientar sobre possibilidades de adoção, caso opte(m) pela continuidade da gestação e não haja desejo ou 

condições de permanecer com a criança. 

- Informar que a legislação brasileira permite a interrupção da gestação para os casos previstos em lei (violência 

sexual, risco de morte para a mulher, anencefalia fetal). 

- Informar acerca do risco de práticas caseiras para a interrupção da gravidez. 

- Orientar sinais e sintomas de alerta, caso haja interrupção da gravidez de modo inseguro32. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações do Teste Rápido de Gravidez na Atenção Básica: Guia Técnico 

 

4.2.3 Prevenção e controle de ISTs 

A prevenção é central na atenção dispensada às ISTs e, nos documentos analisados, é 

frequentemente vinculada às ações de contracepção e planejamento familiar, assim como à 

testagem de gravidez, como mencionado, e acompanhamento pré-natal, como reforçaremos aqui. 

Nos avanços do debate sobre as ISTs, a ideia de prevenção mais moderna é a “prevenção 

combinada”, uma proposta de conjugação de diferentes tipos de ação para prevenção das IST, do 

HIV, e das hepatites virais e seus fatores associados. As formas de intervenção combinadas são de 

ordem biomédica, comportamental e estrutural (relativa aos marcos legais), isto é, três focos que 

devem ser observados concomitantemente, em atenção às pessoas e aos contextos em que se 

inserem. 

O cuidado, nessa perspectiva, envolve não somente preservativo masculino – que, 

anteriormente, era aposta principal das ações de prevenção – mas uma ampliação da perspectiva, 

com a consideração, por exemplo, de novas tecnologias, como a PEP – Profilaxia Pós-Exposição 

e a PrEP – Profilaxia Pré-Exposição, quando for indicado. A primeira consiste no uso de 

medicamentos antiretrovirais após um possível contato com o vírus HIV, seja em situações 

involuntárias, como acidentes de trabalho e violência sexual, mas também em relações 

desprotegidas em geral. Já a PrEP é o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus 

do HIV, reduzindo a probabilidade da pessoa se infectar com vírus. A PrEP é especialmente 

indicada, segundo os documentos oficiais, para “populações-chave”, que concentram a maior 

número de casos de HIV no país: gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH); 

pessoas trans; trabalhadores/as do sexo e parcerias sorodiferentes (quando uma pessoa está 

infectada pelo HIV e a outra não). 

 

32 Sintomas listados: febre, calafrios, hemorragia, dor abdominal, dor no baixo ventre, secreção vaginal com odor 

fétido, dor ao urinar. Ressaltar a importância de procurar o hospital mais próximo caso apresente quaisquer desses 

sintomas. 
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São dois os principais eixos de atuação preventiva sobre as doenças e infecções que, 

tradicionalmente, estão reunidas sob o rótulo de “sexualmente transmissíveis”: a transmissão por 

contato sexual, como o nome sugere, e transmissão da gestante ou mãe para o bebê (transmissão 

vertical), que pode ocorrer antes, durante ou após o parto, na amamentação. Diante disso, os 

comandos genéricos de “prevenção” são convertidos em ações concretas, por exemplo, de testagem 

por livre demanda, em caso de possível contato com o agente infeccioso, além dos testes em 

gestantes – maior parte já na primeira consulta do pré-natal, como sífilis, hepatite B, HIV, 

gonorreia, infecção por clamídia e vaginose bacteriana. 

Ademais, são previstas também as ações educativas e de orientação, individual e coletiva, 

incluindo grupos e ações em escola – esta, em grande medida, capitaneada por ações intersetoriais 

que coordenam a articulação entre saúde e educação, como o Programa Saúde na Escola (PSE) (art. 

4º, inciso XII do Decreto nº 6.286/2007).  Em parte, os documentos orientam que haja “incentivo” 

e “estímulo” à busca pelas UBS para orientação, especialmente no caso de adolescentes, que devem 

ser instados a usarem preservativos como meio de evitar DSTs, ainda que estejam usando outros, 

ao caracterizar a dupla proteção. 

Em casos de diagnóstico positivo, recomenda-se escuta acolhedora, privacidade e apoio 

para vinculação e tratamento em sequência. Importante frisar que pessoas infectadas têm os 

mesmos direitos reprodutivos assegurados e devem receber atenção tanto para evitar gestações, 

como para conceber, caso seja seu desejo livre e informado, incluindo estratégias de redução de 

transmissão vertical. Gestantes infectadas continuam passando na atenção básica, mas fazem 

também pré-natal de alto risco – como os demais casos deste tipo. Por fim, é importante mencionar 

que a atenção básica tem papel de monitoramento dessas doenças e notificação de casos de 

transmissão vertical para fins de vigilância epidemiológica. 

 

4.3.4 Atenção pré-natal 

A assistência pré-natal corresponde ao acompanhamento de gestantes, desde que se 

descobre a gestação, com objetivo de prevenir complicações para a mulher e para a criança – e, 

mais recentemente, para o “pai” ou “parceria sexual”. Como mencionado, há divisão entre o pré-

natal de baixo risco e pré-natal de alto risco. O encaminhamento para este tipo de atendimento 

ocorre em razão da constatação de fatores relacionados às condições de saúde da gestante, como 

anemia grave, hipertensão, detecção de IST, entre outros, ou problemas relativos à gravidez atual 
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e histórico de gestações. Diferentemente do baixo risco, que é exclusivamente feito pela equipe de 

ESF, trata-se de um acompanhamento realizado por ginecologistas, geralmente em serviços de 

maior complexidade. Todavia, a gestante continua vinculada à atenção básica. 

 Já o primeiro tipo, o pré-natal de baixo risco, é realizado pela médica da ESF em consultas 

intercaladas com uma enfermeira. Embora médicas possam realizar todo o pré-natal, não é 

permitido que este seja feito exclusivamente pela enfermagem. A expectativa é que sejam 

realizadas, ao menos, 7 consultas por gestação e que haja visitas prioritárias das ACS. Para tanto, 

até a 28ª semana, as consultas são mensais e, a partir disso, passam a ser quinzenais até a 36ª e 

semanais até a 41ª, quando ela deve ser encaminhada à maternidade de referência. Além de 

anamnese e exame clínico geral, as consultas envolvem aferência de pressão arterial, verificação 

do peso, medida da barriga e escuta do coração do bebê – o chamado exame obstétrico.  

Os principais objetivos vinculados ao pré-natal são a redução da mortalidade materno-

infantil, assim como a prevenção de agravos para ambos gestante e criança. A ideia, ademais, é 

preparar a gestante para o momento do parto e para a dinâmica que ocorrerá na maternidade de 

referência. Diante disso, durante o pré-natal devem ser preenchidos o cartão pré-natal, no qual a 

médica e a enfermeira registram as consultas e os principais dados de acompanhamento da 

gestação, e o Plano de Parto Individual, documento que expressa desejos e preferências para o 

nascimento do bebê, se existirem, como o nome da criança, tipo de atendimento para se acalmar, 

indicação de acompanhante, percepção sobre o uso de ocitocina e realização de episotomia, contato 

pele a pele e amamentação. 

Além dos testes rápidos do início, na detecção da gravidez, há repetição de sorologia de 

ISTs e aplicação de algumas vacinas (antitetânica, hepatite B, gripe e difteria, tétano e coqueluche). 

Ainda, são prescritas algumas medicações como rotina: ácido fólico durante toda a gestação; 

carbonato de cálcio, da 16ª semana até a 36ª semana de gestação, para prevenção de pré-eclâmpsia 

e sulfato ferroso até o final da gravidez, para prevenção de anemia ferropriva. 

Ademais, é importante mencionar que, no bojo da Rede Municipal de Atenção Materno 

Infantil - Mãe Paulistana e das orientações da PNAB, é responsabilidade da atenção básica 

promover a integração entre atenção básica, especialidades e hospital-maternidade de referência 

para encaminhamentos necessários, ao longo do pré-natal, até o momento do parto. Por meio desse 

programa, ainda, são realizadas outras ações de promoção e assistência à saúde para mãe e criança 

até os dois anos de vida desta – o que inclui, além das consultas, acompanhamento e assistência ao 
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parto e puerpério, concessão de algumas passagens de transporte público e concessão de enxoval 

básico do recém-nascido. O critério é que as gestantes tenham o parto nas maternidades públicas, 

conveniadas ou contratadas do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Por fim, em relação ao pré-natal, é importante mencionar o pré-natal do parceiro, 

preconizado por diretrizes mais recentes do Ministério da Saúde e do município. Os objetivos 

expressos, além de aproximação dos homens da saúde, incluem transformação das relações de 

cuidado e responsabilização dos homens pela paternidade desde a gravidez. 

 

4.3 Implicações dos comandos oficiais para a implementação: reflexões iniciais 

Na seção anterior, nossa proposta não foi fazer uma exposição sistemática das normativas 

que organizam a política, mas resumir os principais comandos, a nível federal e a nível municipal, 

quando pensados em conjunto. Além disso, nosso olhar para essas diretrizes não tem por objetivo 

operar uma análise de “falta”, “erro” ou “insuficiência”, quando confrontados com o campo, mas 

entender como alguns aspectos muito importantes para a implementação são desde já delineados. 

Conforme anunciamos no referencial teórico, destacaremos as dimensões de conflito e 

ambiguidade presentes (MATLAND, 1995), o público-alvo das categorias oficiais (HARRITS; 

MØLLER, 2011; SCHNEIDER; INGRAM, 2019) e a apreensão de uma proposta de redução de 

desigualdades (PIRES, 2019), com foco na dimensão de gênero (BARSTED, 2001; 

MARCONDES; DINIZ; FARAH, 2018).  

 

4.3.1 Conflito e ambiguidade 

De saída, destacamos a multiplicidade de comandos, que se associam a outros tantos da 

ESF – e, eventualmente, de outros serviços da rede. Essa profusão de orientações formais, por si, 

pode criar incertezas para as profissionais da linha de frente, como discute Raaphorts (2018), já 

que impõe dificuldades de informação e interpretação sobre critérios ou sobre como reagir em 

algumas situações. Além disso, traz à tona os aspectos de conflito e ambiguidade. Considerando a 

dimensão de conflito, na formulação, temos os debates em torno da esterilização cirúrgica em 

mulheres, a laqueadura: na esteira dos debates travados no legislativo, à época, o método, por um 

lado, é cercado de uma série de proteções e restrições, em razão do histórico brasileiro de controle 

de natalidade, e por outro lado, sofre questionamentos em relação à necessidade de tantas 

exigências e critérios para que a mulher exerça sua autonomia ao escolher um método definitivo. 
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Esses elementos apareceram, eventualmente, nas entrevistas em campo. A esterilização cirúrgica é 

permitida 

“I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de 

idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será 

propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo 

aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização 

precoce;” 

 

Em relação a possíveis comandos contraditórios, percebemos que há, de um modo geral, 

conformidade dos normativos municipais às diretrizes mais gerais a nível federal e poucos são os 

comandos contrastantes a nível municipal. Destacamos, aqui, orientações desencontradas sobre 

como deve ser feita a disponibilização de preservativos, já que o Protocolo de regulamentação de 

oferta de métodos contraceptivos de barreira nos serviços de atenção básica do município de São 

Paulo e o Protocolo de orientação para atenção integral em saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes nos serviços de saúde do município de São Paulo – ambos documentos em vigor e 

disponibilizados no site da PMSP – comandam, respectivamente, que a dispensa seja por cotas 

individualizadas e que seja disponibilizada em cestos de livre acesso nas unidades. Em campo, essa 

pareceu ser uma questão bem resolvida, pois nas duas UBS a disponibilização era por livre acesso. 

Já no que diz respeito à ambiguidade – que, segundo Matland (1995), é fruto do conflito 

no nível decisório – percebemos que diversos são os comandos genéricos, que não especificam 

condutas ou responsáveis. Os comandos de “informar”, “orientar” e “educar”, por exemplo, não 

especificam formatos e conteúdos, para além de dizer que podem ser feitos individualmente ou em 

grupo. Além disso, eles são comumente direcionados “às equipes” ou “a qualquer profissional da 

saúde vinculado ao SUS”, sem delimitar especialidades, como ilustrado no trecho a seguir: 

 

“Adolescentes devem receber materiais educativos e ser incentivados a participar de 

aconselhamento e atividades educativas em grupo sobre temas relacionados à 

Sexualidade, prevenção de Gravidez Não-Planejada e DST/Aids , que podem ser 

realizados por qualquer profissional de saúde capacitado para realizar educação em 

saúde, inclusive agentes comunitários de saúde. (...) a orientação e fornecimento da 

contracepção de emergência deve ser feita para adolescentes em todas as situações de risco 

gravídico (até 120 horas após relação sexual desprotegida); podendo ser realizada por 

qualquer profissional de saúde vinculado às unidades do SUS; (Protocolo de 

orientação para atenção integral em saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes nos 

serviços de saúde do município de São Paulo)” 

 

Nesses casos, a vagueza se traduz em sobreposição de tarefas, e eventual competição 

profissional (ABBOTT, 1988) – o que pode ser parcialmente resolvido com proteções de classe e 
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hierarquias locais, mas que se imbrica com os desafios de implementação. São as médicas que têm, 

a princípio, a competência de prescrever medicações, como o sulfato ferroso e ácido fólico para 

gestantes, ou as pílulas e injeções anticoncepcionais, cuja receita tem duração de um ano. No 

entanto, em razão da alta demanda, e com autorizações específicas dos conselhos de classe, as 

enfermeiras podem prescrever esses suplementos vitamínicos nas consultas de pré-natal alternadas. 

Quanto aos anticoncepcionais orais, especificamente, embora não possam prescrever, podem 

renovar a receita por um mês. 

Contudo, qualquer uma das profissionais da equipe de ESF pode orientar ou recomendar 

o uso de anticoncepcionais. Quando perguntadas sobre seu papel nos temas relacionados à saúde 

reprodutiva, a resposta mais recorrente (14 entrevistados, 18 referências) foi a de que se trata de 

“orientar”, “informar” e “educar” – o que mostra a ampla margem que lhes cabe na decisão sobre 

o que orientar, quando e a quem. Procuraremos, na seção nº 5 deste capítulo, ao fazer descrição do 

cotidiano com atenção à saúde reprodutiva, ilustrar algumas situações em que esse espaço pode ser 

mobilizado (ou não) para reprodução de desigualdades. Além disso, alertamos para a conexão dessa 

discussão com a de processos sociais de categorização e julgamento do capítulo seguinte, ao 

adiantar como valores morais relacionados a gênero importam para a interpretação que as 

profissionais fazem sobre quem é a usuária, assim como sobre qual conteúdo devem transmitir 

nessa comunicação. 

 

4.3.2 Público-alvo das intervenções 

Nos normativos, não há homogeneidade nas categorias oficiais mobilizadas para designar 

o público-alvo, isto é, não se utiliza uma única expressão e essa variação ocorre entre normativas 

diferentes e dentro de um mesmo documento. Assim, encontramos categorias como “homem”, 

“mulher”, “parceria”, “parceiro”, “casal”, “mulher em idade fértil”, “jovens”, “adultos” e 

“adolescentes”. Para nós, o interessante é destacar a ênfase em uma dessas categorias, a de 

adolescente, e as qualificações que podem acompanhá-las, como “vulnerável” e “em risco”. 

Adolescentes aparecem como alvo de preocupações especiais em diversos documentos. 

Além do protocolo de atenção à saúde sexual e reprodutiva específico para esse grupo, há sua 

inclusão como público vulnerável às ISTs, por exemplo, na Portaria 295/04 SMS, e a preocupação 

recorrente com a gravidez na adolescência. Nos diversos documentos, há orientação de que 

adolescentes sejam incentivados a procurar os serviços, por exemplo, e quase sempre há menção 
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ao grupo, enfatizando seu caráter específico e seus direitos a igual acesso e informação. No guia 

do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde, por exemplo, existem vários destaques de 

atenção a pais e mãe adolescentes, além de ISTs, alertando para a importância da vacinação, da 

convivência, do cuidado, do registro em cartório por ambos, entre outras coisas. 

As categorias “população LGBT” e “homens que fazem sexo com outros homens” 

aparecem principalmente para alertas sobre ISTs, como grupos mais afetados e, portanto, alvo de 

atenção especial. Por fim, também é recomendado cuidado maior com “gestantes de alta 

vulnerabilidade”, definidas no Protocolo de rotinas básicas de pré-natal em gestantes de alta 

vulnerabilidade como: “população em situação de rua”, “usuárias de drogas”, “imigrantes” e “em 

situação de exclusão social”. Embora haja um protocolo específico para esses grupos de mulheres, 

as recomendações são muito parecidas, com a diferença de recomendar maior alerta para o 

surgimento de eventuais fatores de risco e consequente necessidade de encaminhar para serviço de 

referência. No manual de pré-natal na atenção básica, do Ministério da Saúde, há uma divisão entre 

fatores de risco “biológicos” e “sociais”, nos quais essas características são desenhadas como 

merecedoras de atenção das profissionais, mas não necessariamente exigem encaminhamento para 

serviço de referência do alto-risco. 

A vulnerabilidade aparece também para qualificar algumas mulheres como alvo da 

inserção de Implante subcutâneo, no Decreto nº 58.693 de 2 de abril de 2019, que regulamenta a 

Lei nº 16.806/2018, que previu a disponibilidade do método, na rede municipal de saúde, como 

meio de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade: 

Art. 1º As mulheres da Cidade de São Paulo em situação de vulnerabilidade, atendidas na 

Rede Pública de Saúde, por meio de unidades diretas ou entidades conveniadas a qualquer 

título, terão direito à inserção gratuita de implantes contraceptivos reversíveis de longa 

duração de etonogestrel, conforme protocolo da Secretaria Municipal da Saúde, respeitada 

a sua livre opção.  

Parágrafo único. As Unidades de Saúde de Referência do Sistema Municipal de Saúde que 

realizarão a inserção gratuita de implantes contraceptivos reversíveis de longa duração de 

etonogestrel serão indicadas por meio de ato da Secretaria Municipal da Saúde. 

 

Art. 2º Para os fins deste decreto, consideram-se mulheres em situação de vulnerabilidade: 

I - dependentes químicas;  

II - mulheres em situação de rua; 

III - adolescentes de regiões com vulnerabilidade social muito alta, conforme definido 

pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS 2010, elaborado pela Fundação 

SEADE.  

Parágrafo único. Outras condições particulares de vulnerabilidades psicossociais serão 

avaliadas, individualmente, pelo profissional médico e por equipe multiprofissional, 

conforme os critérios médicos atualizados de elegibilidade para uso contraceptivo da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). (Decreto nº 58.693 de 2 de abril de 2019) 
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Aqui, mais uma vez, há menção a adolescentes, dessa vez como público prioritário de uma 

ação ou de um tipo de método. 

 

4.3.3 Comando de não discriminação e de redução de desigualdades 

Pela análise das normas e protocolos que devem ser seguidos pelos BNR, percebe-se que 

há influência de alguns aspectos abordados pelos enquadramentos que mapeamos no capítulo 

anterior. As orientações sobre pré-natal, por exemplo, têm uma carga forte do registro de saúde 

materno-infantil, ao passo que em vários outros documentos prevalece a perspectiva de saúde 

integral da mulher. Não vamos, neste trabalho, observar sistematicamente a presença desses 

elementos nas normativas. Ressaltamos, contudo, uma discussão importante, que são os objetivos 

de não discriminação e de redução das desigualdades de gênero. 

No primeiro aspecto, são variados os comandos de não discriminação, tanto nas normas 

que estruturam a ESF, como em documentos especificamente voltados à saúde reprodutiva, que 

também recomendam que não sejam feitos julgamentos de valor pelos profissionais durante os 

atendimentos. No parágrafo 3º do art. 2 da PNAB, por exemplo, registra-se que 

 

§ 3º É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição 

socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. 

 

Em relação ao segundo aspecto, enquanto alguns documentos, principalmente os mais 

recentes, são explícitos na intenção de transformação das relações de gênero, outros têm um 

formato de ações voltadas “para as mulheres”, com mobilização de repertórios historicamente 

encampados por grupos feministas – a exemplo das previsões de autonomia e escolha livre –, sem, 

no entanto, declarar expressamente compromisso com essas desigualdades. Discussões sobre 

gênero e transversalidade aprofundam-se na problematização dos sentidos de gênero incorporados 

pelas políticas públicas. É possível pensar, por exemplo, numa distinção entre políticas que têm 

mulheres como beneficiárias exclusivas ou prioritárias, sem necessariamente ter compromisso com 

igualdade de gênero, e políticas cuja ênfase é a construção da igualdade de gênero. A diferença 

está, justamente, na incorporação ou não de abordagens transformadoras das desigualdades de 

gênero (MARCONDES; DINIZ; FARAH, 2018).  
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No primeiro caso, um exemplo é a política de planejamento familiar, que condensa uma 

série de reivindicações dos movimentos de mulheres e destina a política “para homem, mulher ou 

casal”, inclusive com proibição de finalidades de controle populacional. No entanto, considerando 

outros aspectos levantados por Marcondes, Farah e Diniz (2018), sob a ótica da interseccionalidade, 

não há incorporação das dimensões de raça, sexualidade e geração, por exemplo. Apesar disso, é 

importante mencionar que outros documentos tratam de alguns desses aspectos, ainda que de modo 

não articulado. São exemplos a mencionada ênfase nos adolescentes como público destinatário de 

atenção especial nas ações de saúde sexual e reprodutiva e de sua garantia à sigilo e privacidade 

nos atendimentos – o que, aliás, encontra garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Lei Federal 8.069/90, sobre adolescentes como sujeitos de direito. 

Já no caso das políticas nacional e municipal de saúde do homem e o pré-natal do parceiro, 

por exemplo, problematiza-se diretamente o foco das estratégias e ações em matéria de saúde 

reprodutiva ser quase exclusivamente nas mulheres e/ou no binômio mãe-criança. Além disso, no 

Guia do Pré-Natal do Parceiro do Ministério da Saúde, há reconhecimento explícito das 

desigualdades de gênero e um enunciado de que a aproximação de homens, durante as consultas 

de pré-natal, possibilita  

“romper e transformar, na prática, construções sociais de gênero que, por um lado, 

direcionam todas as responsabilidades relacionadas à reprodução e aos cuidados das 

crianças às mulheres e, por outro, afastam os homens tanto dos compromissos e dos 

deveres, quanto dos prazeres e dos aprendizados que circundam este universo” (Guia do 

Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde – Ministério da Saúde, 2016). 

 

Diante do exposto, é possível apreender a relação da legislação sobre o tema com o 

combate às desigualdades. Constatamos que há incorporação de uma perspectiva de direitos 

quando refletimos as dimensões de gênero, conforme sinalizado por Barsted (2001), em que pesem 

as diferentes formas de incorporação, como discutem Marcondes, Farah e Diniz (2018). Não 

podemos deixar de mencionar, contudo, que, no panorama mais amplo dos direitos reprodutivos, 

há ainda insuficiência no reconhecimento de direitos conforme aponta a ampla produção militante 

e acadêmica feminista. 

O aborto, por exemplo, ainda é proibido no país, exceto em caso de estupro, de risco à 

vida da mulher e de anencefalia fetal. Não é algo encarado por uma perspectiva de direito de 

escolha – ou de saúde pública e justiça social, como reivindicam algumas visões. Em decorrência 

disso, aparece ainda como matéria de atenção hospitalar. Nas normativas da atenção básica, as 

menções a aborto inseguro e suas consequências aparecem como fundamento de políticas de 
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prevenção e anticoncepção. Além disso, há uma orientação vaga de acolhimento e atenção pós 

aborto (sem especificar se trata entre aborto espontâneo e aborto provocado): “Devem ser 

estabelecidos, por meio da regulação, os elos de ligação entre os serviços emergenciais e o 

Planejamento Familiar, para a proteção da saúde das mulheres, oferecendo os serviços 

disponíveis para Orientação e Assistência.” 

Aqui, chamamos atenção para o fato de que, em países onde há legalização do aborto, 

existem limites temporais para a realização (ex: Uruguai, 12 semanas; Argentina, 14 semanas) e, 

justamente por isso, o procedimento é feito em espaço ambulatorial, por meio de medicamentos e 

acompanhamento do procedimento – o que seria objeto da nossa atenção básica em saúde. Outro 

aspecto importante é que, mesmo nos casos previstos em lei, no Brasil, frequentemente mulheres 

encontram dificuldade de realizar o procedimento a que têm direito, seja pela falta de hospitais que 

ofereçam esse atendimento ou pela recusa de profissionais por meio da objeção de consciência, 

que é uma proteção do Conselho de Medicina a profissionais médicos que se recusem a conduzir 

o procedimento33. Esta discussão, no entanto, além de não ser foco da presente dissertação, por 

tratar de ambiente hospitalar, alerta para a centralidade da implementação e da necessidade de 

olhar, analiticamente, para esse momento crucial das políticas públicas, como faremos adiante. 

 

4.4 Territórios das UBS A e B: entendendo onde vivem as pacientes 

Na seção seguinte, passaremos à discussão mais concreta sobre implementação, com foco 

no trabalho de linha de frente com atenção à saúde reprodutiva. Antes disso, no entanto, propomos 

nos aproximar do universo concreto das Unidades Básicas de Saúde que estudamos, ao caracterizar 

os territórios onde se encontram e apresentar alguns dados sobre as unidades e os atendimentos 

realizados. Considerando, em primeiro lugar, a escala do distrito administrativo municipal – que 

usamos no nosso critério de seleção –, os territórios onde se encontram a UBS A e a UBS B são 

muito diferentes: o Distrito B tem 11 vezes o tamanho do Distrito A e sua população é 8 vezes 

maior, segundo dados do último censo. 

Além disso, a renda média do Distrito B é R$ 2.500,00, enquanto a do Distrito A é de R$ 

7.000,00; e 56,8% da população do distrito B é preta e parda, mas somente 11,1% da população do 

 

33 Informações sobre falta de atendimento em casos de aborto permitidos pela legislação podem ser encontradas na 

reportagem O mito do aborto legal, da revista AzMina. Disponível em: https://azmina.com.br/reportagens/o-mito-do-

aborto-legal/. Acesso em 24/01/2021. 

https://azmina.com.br/reportagens/o-mito-do-aborto-legal/
https://azmina.com.br/reportagens/o-mito-do-aborto-legal/
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distrito A declara-se assim (IBGE, 2010). Ainda, a população feminina do Distrito B é de 51,5% 

distrito B, enquanto do Distrito A é 54, 9%; a população jovem (0-29 anos) compões 48,5% do 

Distrito B e 26% do distrito A. Essas informações não são precisas, dada a distância de tempo da 

realização do censo, por exemplo, ou a possível problematização de como a média de renda encobre 

desigualdades extremas. 

Contudo, sem pretensão de comparar sistematicamente os dois territórios, entendemos que 

esses dados trazem indicações das diferenças entre as duas regiões, como outros exemplos que 

apontamos aqui, a partir de projeções sistematizadas no Mapa da Desigualdade 2020, produzido 

pela Rede Nossa São Paulo34 ou de consultas feitas no DATASUS, apontado na Tabela 9 abaixo. 

Segundo essas fontes, também ilustram as diferenças de registros sobre habitação, acesso a 

transportes, gravidez na adolescência, mortalidade materna, mortalidade infantil, cobertura pré-

natal, por exemplo.  

  

Tabela 9 – Diferenças entre distritos 

 DISTRITO A DISTRITO B 

Proporção de domicílios em favelas 0,08% 14% 

População residente num raio de 1km de estações de sistemas de 

transporte público de alta capacidade (trem, metrô, monotrilho) 

57,7% 3% 

Nascidos vivos cujas mães eram adolescentes (19 anos ou menos) 1,3% 12,4 % 

Óbitos femininos por causas maternas a cada cem mil nascidos 

vivos no distrito 

0 94,8 

Óbitos de crianças menores de um ano para cada mil nascidos 

vivos no distrito 

4,9 12,7 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Mapa da Desigualdade 2020 e de dados do DATASUS. 

 

Uma pista para entender os dados relativos às mortalidades materna e infantil está na 

cobertura pré-natal, que varia em número de consultas nos dois distritos, sendo no A um total de 

619 acompanhamentos e, no B, 6.405, conforme Tabela 10 a seguir: 

 

Tabela 10 - Número de consultas pré-natal no distrito 

Nº de consultas DISTRITO A DISTRITO B 

7 ou mais 95,48 % 81,39% 

4 a 6 3,72% entre 14,05% 

 

34 Mapa da Desigualdade 2020 elaborado pela Rede Nossa São Paulo. Disponível em 

https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Mapa-da-Desigualdade-2020-TABELAS-1.pdf. 

Acesso em 24/01/2020.   

https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Mapa-da-Desigualdade-2020-TABELAS-1.pdf
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1 a 3 0,81% 3,31% 

0 -- 1,25% 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do DATASUS.  

 

Apesar de ilustrativas, considerando as diferenças de tamanho e população dos distritos, 

essas informações acabam sendo pouco delimitadas. Assim, uma escala mais próxima a ser 

considerada é a da área de abrangência da UBS, que buscamos representar nas ilustrações abaixo. 

A elaboração passou, em primeiro lugar, pelo georreferenciamento de informações sobre 

vulnerabilidade, precariedade habitacional, densidade demográfica, mobilidade, localização da 

UBS, cobertura da ESF e outros equipamentos públicos no perímetro. Em seguida, distorcemos os 

contornos do perímetro e mantivemos a localização aproximada das informações que descrevemos. 

Nosso objetivo, com essa estratégia, foi evitar a identificação das unidades – uma vez que nos 

comprometemos com o anonimato junto ao comitê de ética em pesquisa – e, ao mesmo tempo, 

reunir as informações sobre características da área que permitem comparar as regiões onde se 

encontram as UBS. 

A área da UBS A é de aproximadamente 4,7 km2 e abriga uma população total de cerca 

de 53.130 habitantes – dos quais 84,30% são brancos; 8,65% são pardos; 2,42% são pretos; 4,52% 

são amarelos; e 0,07% são indígenas. A abrangência da ESF no território é de mais ou menos 

metade da área. Além disso, na área encontram-se equipamentos de educação (10), assistência 

social (7) e outros equipamentos da saúde (6). Do ponto de vista da mobilidade urbana, como se 

vê, a área é bastante servida por estações de trem/metrô, um terminal de ônibus e rede cicloviária. 

Sintetizamos essas informações na Ilustração 1. 

Comparativamente, a área da UBS A é quase 2,5 vezes a área da UBS B, que tem por 

volta de 1,9 km2 e 28.998 habitantes. Destes, 41,47% são brancos; 49,32% são pardos; 8,47% são 

pretos; 0,64% são amarelos; e 0,04% são indígenas. O território inteiro é coberto pela ESF e a 

presença de outros equipamentos públicos é muito menor do que na região A, à exceção de 

educação (10), já que, além da UBS, há somente um equipamento da assistência social. Também 

em termos de mobilidade urbana, a região é mais desfavorecida: não conta com estações próximas 

de trem e metrô, tampouco de terminal de ônibus. As informações estão registradas na Ilustração 

2. 
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Ilustração 1 – Representação do território de abrangência da UBS A 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do IBGE 2010 e Fundação SEADE 2010. 

 

 

Ilustração 2 - Representação do território de abrangência da UBS B 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do IBGE 2010 e Fundação SEADE 2010. 
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As ilustrações acima permitem entrever o quanto a região B tem maior densidade 

demográfica, mais precariedade urbana e concentra mais manchas de vulnerabilidade. Ao mesmo 

tempo, trata-se da região menos servida por equipamentos públicos e estruturas de mobilidade 

urbana. Focando nas diferenças entre unidade, enquanto na UBS A são 4 equipes de ESF, na UBS 

B são 10. Fisicamente, as unidades são muito distintas: a UBS B é muito maior e tem mais 

movimentação, o que está refletido em algumas informações sobre procedimentos realizados nas 

duas unidades, extraídas do DATASUS. Nas Tabela 11 e 12 abaixo, não listamos todos os 

procedimentos, mas principalmente os que têm a ver com o funcionamento da ESF, em geral, e da 

atenção à saúde reprodutiva, em específico. 

 

Tabela 11 – Procedimentos em geral das UBS 

PROCEDIMENTOS EM GERAL DA ESF UBS A UBS B 

Visita domiciliar por profissional de nível medio 48.876 144.561 

Atividade educativa/orientação em grupo na atencão primária 257 1.713 

Coleta de material para exame laboratorial 4 12.401 

Consulta de profissionais de nível superior na atencão primária (exceto médico) 10.139 17.719 

Consulta médica em atencão primária 13.757 40.213 

Consulta/atendimento domiciliar 554 1.293 

Escuta inicial/orientacão (acolhimento a demanda espontânea) 7.978 15.573 

Assistência domiciliar por equipe multiprofissional 25 N.I. 

Assistência domiciliar por profissional de nível médio 818 2.258 

 Administracão de medicamentos em atencão básica (por paciente) 1.944 7.482 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do DATASUS de 2019. 

 

 

 

Tabela 12 – Procedimentos em atenção à saúde reprodutiva das UBS 

PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE REPRODUTIVA UBS A UBS B 

Coleta de material para exame citopatológico de colo de útero (papanicolau) 398 2.021 

Consulta para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) 518 4.684 

Consulta pré-natal 680 3.801 

Consulta puerperal 3 278 

Teste rápido de gravidez 129 906 

Teste rápido para detecção de Hepatite C 77 3 

Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro 11 5 

Teste rápido para detecção de infecção pelo HBV 89 N.I. 
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Teste rápido para detecção de infecção pelo HIV 100 167 

Teste rápido para Sífilis 86 168 

Teste rápido para Sífilis na gestante ou pai/parceiro 13 N.I. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do DATASUS de 2019. 

 

 

Por um lado, essas informações dão dimensão da demanda que chega para as equipes e 

área da cidade onde elas atuam e, assim, delimita ainda mais a discussão sobre (re)produção de 

desigualdades. Por outro lado, começam a delinear uma discussão que aprofundaremos na seção 

seguinte: as condições de trabalho, em face da enorme demanda atendida, e as saídas que ajudam 

a lidar com essa massa. 

 

 

4.5 O dia a dia nas UBS e o foco na atenção à saúde reprodutiva 

Antes de especificar o que cabe a cada profissional em matéria de saúde reprodutiva, 

consideramos importante fazer um panorama geral das atividades das profissionais da atenção 

básica. Aqui não faremos separação entre as unidades, porque as descrições de rotina, em abstrato, 

foram muito parecidas, embora existam diferenças no público que frequenta a unidade, como 

veremos adiante. A presente seção foi construída com base nas respostas das profissionais sobre 

seu cotidiano, nesta primeira parte, em geral, e na subseção “a”, especificamente no que diz respeito 

à saúde reprodutiva. 

As ACS são “o coração” da ESF, porque são o elo entre UBS e comunidade: todos os dias 

de manhã, elas chegam na unidade, fazem trabalho administrativo e saem para as visitas diárias 

(VD). Elas visitam, em média, cerca de 200 famílias por mês – o que varia bastante, porque as 

famílias são diversas e tem tamanhos diferentes. O trabalho administrativo consiste no 

preenchimento de relatórios e fichas que dão conta de registrar as visitas – o “kit”. Entre outros 

documentos, citam “a diária”, uma ficha de evolução diariamente preenchida com as visitas do dia 

e que serve também para contabilização total ao fim do mês; a “colmeia”, uma tabulação das 

famílias de cada microárea com sinalizações específicas para facilitar a visualização da distribuição 

dos diferentes marcadores de saúde (pessoas idosas, hipertensas, diabéticas, acamadas, com 

tuberculose etc.). 

A ordem das visitas é escolhida pelas próprias ACS a cada mês e não precisa se repetir. 

Idealmente todas as casas são visitadas, mas eventualmente elas acabam pulando algumas, porque 
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precisam priorizar alguns grupos e marcadores. Ouvimos relatos, por exemplo, de agentes que 

preferem visitar os idosos por último, porque sabem que eles gostam de conversar e as visitas são 

mais longas ou que fingem receber ligações para voltar para a unidade e encerrar a visita que se 

estendeu demais. Ou seja, o que as ACS fazem nas visitas e como o fazem é bastante discricionário 

e, ao mesmo tempo em que constitui a natureza de seu trabalho, e tem potencial de inovação e 

adaptação, carrega inerentemente desafios de controle, uniformização da política e (re)produção 

de desigualdades (LOTTA, 2010; LOTTA, 2018; LOTTA,2019). 

As ACS, ademais, participam de reuniões de equipe, que acontecem duas vezes por 

semana e duram cerca de duas horas. É nesse momento de troca que elas exercem o papel 

fundamental de conectar os casos de pacientes às equipes. Nessa comunicação, elas priorizam os 

casos “críticos”, “problemáticos” ou “mais necessitados”, se não puderem detalhar tudo sobre a 

equipe. Além das ACS, sempre participam dessas reuniões a enfermeira, que é a coordenadora da 

equipe, e a médica – que, no entanto, é menos central nessa articulação e acompanhamentos. Nas 

UBS, costuma haver bastante rotatividade desses profissionais, o que fica exemplificado pelo 

grande número de médicas recém-formadas com quem conversamos, tendo uma delas inclusive 

mencionado que não ficaria ali muito tempo, que gostava da remuneração, mas queria fazer 

residência em alguma especialidade em breve. 

A lógica de atuação das médicas é, sobretudo, em rotinas de consultas ambulatoriais. Além 

delas, fazem escala de visitas – que são bem raras e em geral para situações extremas, de pessoas 

acamadas – e de atendimento na porta aberta, “o acolhimento”. Participam, ainda, como 

mencionamos, das reuniões de equipe. As profissionais de enfermagem, por sua vez, além do 

funcionamento em equipes, e das consultas de enfermagem, operam fortemente ancoradas em uma 

lógica de setores. Nas duas unidades, foram listados os seguintes setores (ou salas): medicação; 

curativos; vacina; expurgo e esterilização; consultório de dentista; saúde da mulher; vigilância 

epidemiológica; e acolhimento – atualmente dividido entre acolhimento “assintomático” ou 

“normal” e acolhimento da Covid-19 ou “sintomáticos respiratórios”. 

Todos esses setores são ocupados, diariamente, por enfermeiras e auxiliares e/ou técnicas 

de enfermagem. As escalas para trabalhar nelas são mensalmente produzidas e compatibilizam-se 

com as rotinas de coleta de exames em laboratório de manhã, em geral até 8h, de visitas das 

auxiliares – para curativos, aplicação de injeções/medicações, limpeza de ferimentos etc – e com 

as consultas de enfermagem e visitas das enfermeiras, que são mais raras. A responsabilidade maior 
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por configurar essas agendas é da administração da UBS, das gerentes. Estas, ademais, fazem 

acompanhamento de qualidade dos prontuários e lideram reuniões técnicas mensais com todas as 

equipes, envolvendo toda a UBS. 

Por fim, é importante mencionar a conexão das equipes de ESF com o trabalho de 

retaguarda do NASF: nas discussões de equipe, alguns casos são elencados como necessitados de 

atuação do NASF e são encaminhados para suas especialidades. As equipes NASF fazem, com 

frequência quase diária, reuniões de “matriciamento”, nas quais decidem como vai ser a atuação: 

consulta compartilhada com médica ou enfermeira ou consulta individual. Depois da consulta, 

decide-se de haverá encaminhamento para grupo, acompanhamento na própria unidade – o que é 

excepcional – ou encaminhamento para serviço especializado.  O NASF costuma ter muitos grupos 

de prevenção ou de tratamento coletivo, como, grupos de caminhada, de jovens, alimentação 

saudável, terapia comunitária. De alguns participam também outras profissionais, principalmente 

enfermeiras, auxiliares e ACS. 

 

4.5.1 Quem faz o quê na atenção à saúde reprodutiva? 

Conhecendo as rotinas das diversas profissionais, um dos jeitos de pensar a saúde 

reprodutiva na atenção básica é prestar atenção em como as atividades sobre o tema realizadas na 

ESF estão divididas, na prática cotidiana, entre as diferentes profissionais, assim como o conteúdo 

dessas atividades. Assim, registramos, a partir das entrevistas e das observações de campo, as 

principais respostas a uma recorrente pergunta de aprofundamento, durante às entrevistas, às 

respostas iniciais sobre o trabalho com saúde reprodutiva: quem faz o quê? Na nossa exposição, 

descreveremos primeiro qual é a tarefa cotidiana – que é definida com base nas regras oficiais e 

nos comandos da gerência – e, junto dela, procuraremos assinalar modos pelos quais as 

profissionais exercem sua discricionariedade, em atenção à diferença entre discricionariedade 

como espaço e discricionariedade como ação (LOTTA; SANTIAGO, 2017), conforme discutimos 

no primeiro capítulo.  

Às médicas, por exemplo, cabem consultas, que têm caráter ambulatorial e dividem-se 

entre consultas de pré-natal e “consultas de planejamento”. Estas podem ser agendadas 

especificamente para este fim – por demanda ou por orientação de outros profissionais da equipe 

– ou podem ser consultas clínicas nas quais o tema é abordado como parte de um atendimento 

integral. Nas consultas de planejamento, as pacientes são, quase sem exceção, mulheres e, nas 
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consultas de pré-natal, é frequente que os parceiros não participem. Aqui é importante pontuar que 

a escolha de com quem abordar questões sobre saúde sexual e reprodutiva é parte do exercício da 

discricionariedade. Além disso, este aparece no modo como as profissionais decidem conduzir as 

consultas de pré-natal, quando abordar determinados temas etc.  

 

“É, então, geralmente, assim, no pré-natal, no comecinho do pré-natal eu não falo 

muito da anticoncepção. Eu esclareço mais as dúvidas. É mais em relação ao que está 

por vir. Quando chega no meio das consultas de pré-natal, eu já começo a falar sobre 

amamentação, os sinais de parto. E daí no terceiro trimestre eu começo a perguntar ‘e 

aí você já tem o planejamento?’.” (M1UBSA) 

 

Também no âmbito da atenção pré-natal, é exemplo de exercício de discricionariedade 

acionar o pai da criança – ou parceiro da gestante – para participar de consultas. Nas entrevistas, 

na UBS A, houve somente uma menção ao “pré-natal do parceiro” e à informação de que era 

protocolo do MS, sobretudo por preocupações com ISTs (M1UBSA). Já na UBS B, o único médico 

entrevistado informou que estava preparando um material que servisse de cartão “pré-natal do 

homem” (M3UBSB), mas não tivemos acesso ao conteúdo. Também nesta UBS uma das 

enfermeiras mencionou a possibilidade de tentar aproximar o pai, que com frequência não dava 

certo, e as demais profissionais não tocaram no assunto. Em que pese as possíveis análise sobre 

institucionalização e difusão da política, do nível federal para o municipal, em razão das leis e 

protocolos sobre saúde do homem e pré-natal do parceiro serem mais recentes, foi notável o quanto 

esses tópicos foram raros no campo e objeto da ação discricionária pontual de alguns profissionais. 

 

“Eu sempre peço que o parceiro acompanhe pelo menos uma das consultas pré-natais. Eu 

sempre peço o pré-natal do homem, que são os exames de sorologia, fazer o hemograma 

também para ele fazer.” (M1UBSA) 

 

Exercício de discricionariedade semelhante é feito pelas enfermeiras, que também 

realizam consultas, sendo as de pré-natal intercaladas com as médicas em ambas as UBS, e 

supervisionam, dependendo da escala, os setores de saúde da mulher (Papanicolau, medicação 

anticoncepcional, testes rápidos) e do acolhimento, aonde chegam demandas espontâneas de 

diversos tipos, inclusive de atenção à saúde reprodutiva. 

 

“No pré-natal também, sempre na oportunidade falo: olha, é importante você já ir 

pensando como que você quer, se você vai... você dá um tempo não engravidar,  você se 

cuidar, pra você não engatar uma gravidez atrás da outra, então é importante você saber 

que as maternidades tão oferecendo implante de DIU pós-parto’, que isso é prático’, aí 

não depende da burocracia daqui, que dependendo do profissional capacitado, no parto já 
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vão colocar, enfim... então pra gente fazer esse controle também, fazer a gestante refletir 

sobre isso.” (E1UBSA) 

 

A dispensa dos anticoncepcionais é na farmácia, a aplicação das injeções é no setor de 

medicação e a coleta de Papanicolau, junto com TRG e testes de ISTs, são realizadas na sala de 

saúde da mulher, ainda que tenham chegado na unidade via acolhimento. Enquanto supervisoras 

dos setores, as enfermeiras têm contato com as pacientes para isso e eventualmente fazem a 

aplicação, mas em geral, essa é uma tarefa das auxiliares e técnicas de enfermagem. Estas 

participam, assim como enfermeiras e, mais raramente, médicas, dos grupos de prevenção e 

promoção em saúde, como os grupos de adolescentes e o grupo de planejamento familiar. A 

divulgação dessas atividades, por sua vez, é essencialmente uma tarefa das ACS na aproximação 

que fazem entre comunidade e unidade de saúde. Nas entrevistas, os relatos são de que elas tanto 

recomendam esses grupos para quem tem demanda de atendimentos em saúde reprodutiva, como 

os recomenda em casos em que enxergam necessidade – isto é, exercem sua discricionariedade ao 

decidir quem precisa dessa atenção e quando.  

 

“os ACSs, eu falo que são o elo, né, a chave, eles divulgam na área. E eles identificam os 

pacientes que têm a necessidade... Tem uns que nunca manifestaram que querem, mas que 

eles veem que têm necessidade. Então eles acabam ofertando: ó, a gente tem planejamento 

familiar. E outros não, outros já propõem.” (E2UBSB) 

 

Outras tarefas das ACS são fazer acompanhamento de pacientes e, especificamente em 

matéria de saúde sexual e reprodutiva: aconselham prevenção de gravidez e doenças, cuidam de 

datas de exames e consultas para pacientes, lembram pacientes de renovarem a receita, oferecem 

preservativos, sugerem métodos contraceptivos, orientam amamentação, entre outras atividades. 

Por fim, cabe mencionar a atuação das equipes NASF em matéria de saúde reprodutiva. De saída, 

é importante reforçar que nem todas as profissionais têm contato com o tema, em razão de sua 

especialidade. Se as assistentes sociais e psicólogas são bastante convocadas para atuar, 

profissionais de educação física, por exemplo, raramente atendem coisas desse tipo e, quando o 

fazem, é para cobrir a ausência de alguém mais adequado para lidar com a situação.  

A terapeuta ocupacional e a nutricionista entrevistadas, ambas da UBS B, relataram lidar 

com a questão incidentalmente, por exemplo na avaliação de uma criança com dificuldade motora 

ou orientação sobre alimentação para uma gestante ou nutriz. Já a psicóloga, da UBS A, e as 

assistentes sociais, de ambas as UBS, contaram histórias e se colocaram no papel de mediar e apoiar 

mulheres em situações de risco, vulnerabilidade e sofrimento mental que atravessavam temas como 
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gravidez e aborto, por exemplo. As assistentes sociais, ainda, participam dos grupos de 

planejamento familiar – junto com enfermeiras e auxiliares – como detalharemos adiante. 

Por fim, cabe mencionar o papel da gerência em coordenar essas ações ao monitorar as 

consultas de pré-natal e garantir que haja sempre agenda para gestantes, conferir se as metas do 

programa Rede Mãe Paulistana estão sendo cumpridas, estimular as equipes para que estimulem 

adesão ao pré-natal e articular a rede de saúde e de outras políticas públicas, atendendo a demandas 

externas e internas. À pergunta sobre o que no dia a dia da gerente tinha a ver com saúde 

reprodutiva, uma delas explicou que 

 

“aparece no Programa Mãe Paulistana, que eu tenho que monitorar consultas de pré-natal, 

porque elas têm um número X de consultas para passar, porque tem contrato de gestão – 

aqui é uma OS, ok? Tem contrato de gestão. Então a gente tem essa questão de monitorar 

exames colhidos, a questão das doenças transmissíveis durante a gravidez, a sífilis, a gente 

tem que acompanhar de perto e tentar saber quantas gestantes eu tenho com sífilis, se 

nasceu o bebê, como está o bebê, são coisas que o gerente tem que estar apropriado, né. A 

questão de métodos anticoncepcionais, anticonceptivos, laqueadura, a gerência fica mais 

na questão de você saber se o encaminhamento está correto, como você está, onde está 

indo, se tudo está dando certo com a rede, entendeu?” (GUBSA) 

 

Olhar para as tarefas e ações cotidianas, em matéria de saúde reprodutiva, de cada 

profissional da ESF, permite compreender que elas estabelecem contatos diferentes com as 

pacientes, com frequências diversas de interação e com objetivos finais Do ponto de vista da 

sobreposição de atividades, como discutimos, encontram-se sobretudo nas ações de “orientação” e 

“informação”: de ACS a médicas – com exceção da gerente e em menor medida por profissionais 

NASF – são feitas orientação sobre métodos contraceptivos e acompanhamento do 

desenvolvimento da gravidez. 

As diferenças na prática estão: i) na frequência da interação, já que consultas são mais 

raras do que comparecimentos à unidade para tomar medicação e vacinas, e ainda mais do que as 

visitas de ACS, que ocorrem, no mínimo, uma vez por mês e ii) na autoridade de prescrever ou não 

medicação, realizar procedimentos – o que está no âmbito formal – e, ainda, no papel mais ou 

menos autorizado para falar sobre determinados assuntos – o que transcende as delegações oficiais 

e entra numa seara mais complexa das profissões e saberes que são valorizados, lado a lado com a 

necessidade de ser próximo das e dos pacientes. 

Do ponto de vista das hierarquias entre profissionais, por exemplo, destacamos, 

principalmente, a relação de comando das enfermeiras com as demais profissionais da enfermagem 

e ACS: na UBS B, uma das auxiliares disse que, apesar de ter sua equipe, o problema é que ela 
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“tem muita chefe” e explicou que era uma para cada setor, “onze com a gerente”. Além disso, nas 

observações, presenciamos uma enfermeira repreender um ACS que estava usando autorização 

para sair mais cedo, mas não havia entregado os kits preenchidos: “se não sabe trabalhar com 

liberdade, tem que ser assim” (E2UBSB). 

Já pensando na perspectiva da relação com pacientes-usuários do serviço, é interessante 

notar, em primeiro lugar, que quem atende a porta nas visitas e quem mais procura o serviço são 

as mulheres. Uma das ACS da UBS A explicou que, nas visitas, não fala necessariamente com 

todos os moradores da casa, já que algumas pessoas estão fora do trabalho ou da escola. O contato, 

em geral, é com “a mãe”, “a esposa” ou “a avó”, que as recebe e fala sobre todo mundo da casa. A 

reflexão sobre isso remete, por sua vez, à conexão entre a relação de autoridade e os vínculos com 

a comunidade. Numa discussão sobre prevenção de Zika Vírus, por exemplo, ao mesmo tempo em 

que ACS precisavam ser vistos como fontes de autoridade do conhecimento para a população, 

precisavam ter familiaridade o suficiente para abordar o tema da contracepção (NUNES, 2019) – 

o que implicava grande ambiguidade na lida com o tema, a qual, argumentamos, atravessa seu 

trabalho não somente nos momentos de crise sanitária, mas também nas situações que discutimos. 

 

4.5.1.1 Grupos de adolescentes e grupos de planejamento familiar  

Nesta subseção, descreveremos brevemente os grupos de prevenção e promoção em saúde 

reprodutiva, dada a importância que têm no cotidiano da ESF. É importante destacar que grupos 

de adolescentes foram menos mencionados como primeira resposta sobre “trabalho com saúde 

reprodutiva” e apareceram mais no aprofundamento. Isso porque os grupos de adolescentes 

costumam tratar de temas diversos de saúde, e a saúde sexual e reprodutiva é um entre outros 

abordados, como saúde mental, uso de drogas, alimentação etc. Além disso, o contato com 

adolescentes é menos recorrente, pois raramente procuram as UBS e, segundo relato das 

profissionais, raramente interagem ou mesmo estão em casa durante as visitas. Nossa expectativa 

era de que houvesse ações com adolescentes em escolas, via PSE. No entanto, isso se confirmou 

somente na UBS B, onde procuram  

 

 “(...) tentar trabalhar com essas mulheres, essas adolescentes, essa questão de prevenção 

de gravidez na adolescência, de sonhos, o que ficou perdido a partir do momento que elas 

têm 12, 13, 14 anos e engravidam. O que elas desejam pra vida delas atualmente, como 

elas imaginariam que poderiam ser, o que seria afetado se viesse uma gestação, até esse 

encontro- é um filme chamado "Meninas" um documentário onde mostra meninas que já 

se tornaram mães na adolescência não é... é interessante, é meio chocante, a gente acaba, 
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faz parte do programa apresentar esse documentário, pra que elas vejam a realidade das 

meninas, que têm a mesma idade delas, algumas são mães e têm suporte familiar, outras 

não, outras tem um marido junto, um namorado, outras não têm e acabam criando 

sozinhas. Então muita coisa pode acontecer, né.” (NASF2UBSB) 

 

Na UBS A, por sua vez, somente havia ação em Centros de Educação Infantil (CEI) via 

PSE. Na única Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) que iam – onde há adolescentes 

– costumavam pactuar os temas abordados com a própria escola que, em geral, tinha demandas 

relacionadas ao uso de drogas e questões de saúde mental, como explicou a gerente: 

 

“Mas assim, a gente sempre esperava que a escola trouxesse as demandas para a gente 

(...). Eles traziam muita questão de drogas, de transtorno psicológico, não exatamente de 

saúde reprodutiva, não é um assunto que eles traziam para a gente não.” (GUBSA) 

 

O grupo de planejamento familiar, por sua vez, foi bastante mencionado nas duas 

unidades, especialmente na UBS B. Trata-se de um grupo aberto a homens e mulheres que desejem 

participar. Na UBS B, a inscrição é feita por meio de uma agenda na recepção: pacientes com 

interesse em participar precisam deixar seu nome, número do SUS e um telefone para serem 

convocados posteriormente. Uma vez por mês, os grupos reúnem até 40 pessoas e, por vezes, 

ocorrem na unidade, por vezes no território.  

Em ambas as unidades, os grupos são divididos em três reuniões: na primeira, ocorre uma 

palestra da enfermeira, na qual são orientados todos os métodos contraceptivos; na segunda, são 

pedidos exames e entregues documentos para quem desejar colocar DIU ou fazer esterilização 

cirúrgica; na terceira, por fim, são verificados os exames e, nos casos de laqueadura ou vasectomia, 

é realizada entrevista com assistente social, para assinatura do termo de consentimento e 

encaminhamento para a referência que vai fazer a cirurgia via regulação. Além da enfermeira e da 

assistente social, participam dos encontros uma auxiliar de enfermagem e eventualmente a médica. 

Ainda que em todas as respostas haja menção de que, no grupo, são explicados todos os 

métodos disponíveis no SUS, há uma identificação muito forte, em campo, da expressão 

“planejamento familiar” com a realização de esterilização cirúrgica, principalmente laqueadura. 

Com menor frequência, a realização do grupo é também relacionada à colocação de DIU. As 

profissionais mencionam que as pacientes “já vêm com a cabeça feita” (E2UBSB) e querem 

especificamente fazer a laqueadura. Em relação à composição dos grupos, a percepção geral é de 

que há menos homens, ainda que as parceiras sejam encorajadas a convidá-los, especialmente 
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quando tiverem interesse na laqueadura, já que os parceiros, segundo a legislação, precisam 

manifestar ciência da realização do procedimento. 

Em algumas entrevistas, o excesso de critérios foi apontado como um problema para a 

concretização do desejo das mulheres não fazerem laqueadura:  

 

“(...) Quer dizer, depois que a mulher está toda ferrada aí pode fazer a laqueadura. Eu não 

tenho a opção de escolher o que eu quero, o governo decide se é hora ou não de eu fazer. 

Então eu sou meio contra o sistema também, eu sou bem contra o sistema (...) ‘ah mais 

tem dois filhos vivos? O marido autoriza fazer a laqueadura?’ Porra, sou eu que quero, o 

marido não tem nada a ver com isso. O corpo é meu, eu que decido. Eu decido se eu quero 

fazer uma laqueadura, eu decido se eu quero colocar um DIU, não tem que vir meu marido 

aqui e dizer "ó, ela pode colocar DIU". Eu acho que aí parte para o lado machista da coisa.” 

(ACS3UBSA). 

 

“acho que tinha que ser um pouquinho mais fácil a vasectomia, a laqueadura. Eu entendo 

que são procedimentos mais complexos, precisam de mais avaliação, mas, assim, eu acho 

que podia ser um pouco mais o acesso, sabe? A entrada no serviço eu acho que podia ser 

um pouco mais fácil” (M1UBSA) 

 

“Então essa é uma coisa que me deixa bastante... injuriada, por assim dizer. Porque o corpo 

é dela. Ela que vai sentir os efeitos, vai sofrer as mudanças, é tudo ela que vai... E ela ainda 

tem que ter assinatura do marido, coisa que já aconteceu muito aqui. A mulher queria fazer 

a laqueadura, o marido não permitia, gravidez de risco. Né, então acho que é uma das 

coisas que mais me perturbam em relação a isso.” (NASF1UBSB) 

 

Mas os critérios apareceram também como alerta, como baliza para entender que haveria 

um possível dilema em encaminhar para vasectomia um homem jovem, com menos de 25 anos, 

ainda que ele já tivesse dois filhos e talvez não desejasse realmente fazer a vasectomia.  

Mencionamos, enfim, que três entrevistadas da UBS A manifestaram incômodo com o nome do 

grupo ser “planejamento familiar”: para elas, deveria ser “planejamento reprodutivo”, para dar 

conta da variedade de pacientes e de demandas que chegam sem ser necessariamente de famílias. 

Não houve manifestações no mesmo sentido na UBS B. 

 

4.5.2 De mãos atadas e sem tempo: constrangimentos político-organizacionais e estratégias 

de simplificação do trabalho 

Um atravessamento comum a todas as profissionais são as metas estipuladas pelo 

Ministério da Saúde, pela SMS e, eventualmente, pelo contrato de gestão assumidos pelas OSS – 

o que envolve, entre outras coisas, um número mínimo de atendimentos por área de abrangência 

das UBS. Essas metas constrangem o tempo dispensado aos atendimentos, em geral, e, em 

específico para este trabalho, aos atendimentos em matéria de saúde reprodutiva. Para a dissertação, 
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nós não analisamos os contratos ou mapeamos com exatidão de onde vêm o comando. Contudo, 

apreendemos alguns desses constrangimentos, a partir de como afetam – e por vezes incomodam e 

pressionam – as profissionais entrevistadas nos atendimentos recortados neste trabalho. 

No caso das ACS, que são o núcleo da ESF, na medida em que aproximam a unidade do 

território, as reclamações são sobre a quantidade de visitas que precisam fazer versus a qualidade 

do atendimento, que é reduzida pela necessidade de serem rápidas. Nas falas de três ACS de ambas 

UBS e de ACS e uma Auxiliar de Enfermagem da UBS B, a saúde da família “perdeu sua essência” 

ou se “descaracterizou”, porque o contato com a comunidade foi bastante reduzido. Um exemplo 

desse tipo eram as visitas a um certo “quintal”, no território da UBS A, que tinha muita gente por 

casa e cujas demandas eram complexas – envolvendo gravidez, aborto, uso de drogas, demanda 

por Implante subcutâneo. Além do desafio de lidar com esse público “difícil”, como discutiremos 

no capítulo seguinte, faltava tempo para uma atenção adequada. 

 

“Normalmente, eu ia acompanhada, nunca ia sozinha nesse quintal. Ia com outra ACS, 

porque era muita gente.” (ACS2UBSA) 

 

Além disso, elas relatam que o tempo gasto para preencher as fichas e documentos diários 

– o “kit peso”, como brincaram duas ACS em conversa informal – é excessivo e atrapalha o 

desempenho de suas tarefas mais substanciais. No caso das médicas, a principal reclamação foi 

sobre o tempo de consulta: a quantidade de atendimentos que precisam realizar impõe uma 

dinâmica de 15 minutos para consultas, o que deixa o trabalho muito difícil cumprir todas as tarefas 

que necessárias ao pré-natal e aconselhar adequadamente sobre métodos contraceptivos. 

 

“Eu acho que os horários dos atendimentos nossos aqui, essa questão de meta, vou ser 

muito sincera, eu acho um absurdo a gente ter que atender em tão pouco tempo as pessoas. 

Então você atender uma grávida em 15 minutos, para mim, isso é surreal, sabe? Uma 

criança em 15 minutos, um paciente idoso com diversas comorbidades, não é uma coisa 

que eu acho aceitável. Eu acho até um desrespeito com o profissional e com o paciente, 

então acho que muitas vezes algumas coisas se perdem por falta de informação. Mulheres 

estão engravidando sem nenhum planejamento, teve muito caso, todos sem nenhum 

planejamento, ou seja, ou não usavam direito o método contraceptivo ou não estavam 

usando mesmo porque não tinham essa informação num acompanhamento médico.” 

(M2UBSA) 

 

Essa fala corrobora achados do pré-teste e alerta para a necessidade de mobilização de 

estratégias de simplificação do trabalho. Em linha com o discutido no referencial teórico, a pressão 

pelo atingimento das metas impõe consequências para o trabalho das BNR e, portanto, para o 

público atendido. Em alguns casos, lidar com situações de estresse leva as BNR a se adaptarem às 
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condições, simplificando seu trabalho, por meio das chamadas estratégias de “coping”. Estas 

variam entre práticas de ruptura ou adaptação das regras e, ainda, como no caso narrado neste 

trabalho, práticas de racionamento, que podem ser entendidas como diminuição da disponibilidade 

ou atratividade do serviço (TUMMERS et al., 2015). Como ilustrado numa fala do pré-campo sobre 

atendimento em UBS, mesmo sabendo da regra de orientar sobre contracepção e esclarecer todos 

os métodos para as e os pacientes, a médica precisa selecionar o que fazer e, assim, simplificar a 

orientação para que caiba no tempo da consulta: 

 

“eu mesma, eu tinha seis pacientes marcadas por hora, eu não ia poder discutir ‘vamos lá, 

vamos discutir toda anticoncepção com você, vamos pensar’. Fora que tipo, era agendado, 

então você também não pode fazer aquele processo de ‘ah, volta depois, pensa na sua casa’ 

(...) Geralmente a pessoa chega pedindo anticoncepcional e, vide meus amigos que eu 

escuto, que fazem ambulatório por aí, que dão uma orientada geral do método, mas não 

ficam muito tentando mostrar todos, até porque, de maneira geral, você não tem o tempo 

de consulta pra poder discutir tudo isso com a paciente certinho.” (Entrevistada B – pré 

campo).” 

 

É importante mencionar que, apesar da predominância de registros desse tipo, algumas 

entrevistadas, nas duas UBS, manifestaram compreensão e até concordância com essas cobranças. 

 

“Não, eu não. Tem...nós temos nossa meta do dia? Temos nossa meta do dia, mas eu já 

entrei aqui sabendo que eu tinha que fazer isso, entendeu?” (ACS2UBSB). 

 

Para muitas delas, trata-se de uma necessidade de organização ou de dificuldades mais 

amplas enfrentadas pela política de saúde. Quando perguntadas sobre o suporte da gestão, por 

exemplo, havia algumas críticas à dificuldade de serem ouvidas em relação ao trabalho que elas 

conhecem melhor, porque estão nas pontas. Mas maior parte respondeu que recebia o suporte que 

precisava e, no que achavam que não estavam bem apoiadas, atribuíam ao “sistema” ou a “lá em 

cima”, por entender que suas gerentes faziam o que podiam diante das limitações e imposições que 

recebiam. Os casos que apontam como limitadores são, principalmente, as insuficiências de outros 

serviços, como as filas nas referências hospitalares e especialidades, falta de recursos, questões 

políticas e ajustes do sistema econômico. 

 

“Na maioria das vezes, falando na gestão interna, aqui, a gente tem bastante suporte sim. 

Depois que veio essa gestão a gente melhorou muito, a gente consegue ter mais 

organização, flui melhor. Eu acho que o que a gente ainda tem muita dificuldade, não é 

uma coisa interna, vai além, é questão do tempo que a gente tem para acompanhamento 

dessas gestantes.  20 minutos para o enfermeiro é pouco, 15 para o médico, então, nem se 

fala. Isso dificulta bastante a questão do atendimento com qualidade, de você poder ouvir, 

de poder pôr a mãe... Isso realmente deixa muito a desejar.” (E2UBSB) 
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Esse tipo de problema mais amplo também foi abordado pelas gerentes e está em linha 

com as discussões que ressaltam os impactos, no cotidiano do atendimento, dos aspectos mais 

amplos do sistema econômico e do financiamento do SUS (NUNES, 2019), que também moldam, 

por sua vez, as condições de trabalho (BRODKIN, 2013, 2015; BRODKIN; MAJMUNDAR, 

2010). 

 

“Olha, eu acho que apoio eu tenho. Bastante apoio. Tanto da parceira [OSS] quanto da 

parte da supervisão. O que eu acho que falta é o recurso financeiro. O apoio é legal, é 

bacana, mas falta o recurso financeiro para certas coisas né? E a saúde pública é difícil. A 

contenção de despesas é total, entendeu?” (GUBSA) 

 

“Acho que falta investimento na saúde como um todo, no nosso país, e aí não é específico 

nem da OSS e nem de São Paulo, a gente podia ter uma qualidade de assistência se tivesse 

uma qualidade de equipamento, de condições de trabalho, eu acho que seria melhor, e aí 

falo do país todo.” (GUBSB) 

 

A dimensão do financiamento reverbera, especialmente, na disponibilidade de materiais e 

recursos. Embora a UBS B seja muito maior que a UBS A, as duas são pequenas para a quantidade 

de profissionais que reúnem e para o fluxo de pacientes que recebem. Nos relatos, como traços 

gerais da ESF, apreendemos que faltam salas para atendimentos individuais de membros da equipe 

NASF, a ventilação é ruim e há poucos espaços para grupos de promoção em saúde dentro das 

UBS. 

 

“A gente tem problema com a falta de espaço, mas que isso não é muito da empresa, não 

sei o que a empresa pode fazer com isso. Tipo, crescer a casa? [riso]” (AE1UBSA) 

 

Mas em relação aos materiais necessários para atender, assim como aos medicamentos e 

insumos, os relatos diferem um pouco. Enquanto na UBS A os equipamentos são bons e atendem 

às necessidades de todos, na UBS B há registros de sonar quebrado ou de má qualidade e de 

eventual falta de injeções anticoncepcionais e de DIU. Além disso, na UBS B não está disponível 

o Implante subcutâneo, ainda que na previsão legal a UBS esteja numa “região alvo” desse método. 

 

“Sempre tem. Aqui é muito completo. Então a gente tem aparelhos até novos para ver 

batimento fetal, a gente tem tudo para atender um pré-natal básico, a gente tem aqui e 

sempre tem as medicações da suplementação da gestante. (...) Isso aí eu não posso 

reclamar não. E a gente consegue, por exemplo, ultrassom, a gente indicando ultrassom, 

consegue super rápido para gestante, então, essa parte é legal. O Papanicolau sai super 

rápido para as mulheres, então...” (M2UBSA) 

 

“Não, falta, falta, às vezes falta material sim. Porque o sonar mesmo que a gente tem aqui 

está quebrado, eu tenho o meu. A balança às vezes para de funcionar. Então tem materiais 

que às vezes falta, seria importante ter.” (M3UBSB) 
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“Ácido fólico no começo, mas o ácido fólico normalmente tem. Porque a gente tem duas 

formulações, a gente tem líquida e comprimido, então sempre tem algum. Agora o sulfato 

ferroso tem época que dá uma sumida, aí demora um pouquinho aqui, não sei se em todos 

os lugares. Normalmente a gente orienta elas a buscarem em outros lugares.” (M2UBSB) 

 

Ademais, também comum às duas unidades, na época da realização das entrevistas, era a 

ausência de médicas capacitadas para colocar DIU: ainda que se trate de um procedimento 

relativamente simples, do ponto de vista médico, é necessário um curso que habilite a médica para 

sua realização. Por fim, destacamos que as restrições de materiais e recursos têm reverberações 

emocionais nas profissionais. Na UBS A não há registros desse tipo, mas na UBS B as profissionais 

narraram sentimento de impotência, frustração e limitação diante das restrições e impossibilidades 

de agir. 

 

“O que eu não gosto é de... muitas vezes a gente não tem recursos para muitas coisas. 

Então eu me sinto... com as mãos atadas, sabe? A gente tem que se virar nos 30, essa que 

é a verdade. Muitas coisas a gente que consegue os nossos próprios materiais, para 

conseguir articular, para conseguir fazer as atividades. Isso me angustia um pouco, sabe? 

Às vezes até usar computador... E muitas vezes a demanda é muito grande, a gente tem 

que dar prioridade (...) E aí é muito complicado, porque se a gente também pegar na mão 

de todos, ir lá para eles, pegar a cesta, ir lá na casa, continua, né, do jeito que está. E nem 

dá tempo, a gente não vai ter perna, porque vai ter muita gente” (NASF3UBSB) 

 

“O que eu não gosto... Eu não gosto da sensação de impotência que a gente tem diante de 

tanta coisa assim, de tantos casos que você queria fazer mais, mas não pode, não dá, não 

tem como. Isso me irrita muito.” (AE1UBSB)  
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5 PROCESSOS DE CATEGORIZAÇÃO E JULGAMENTO NA ATENÇÃO À 

SAÚDE REPRODUTIVA 

Ainda no capítulo 4, adentramos a análise sobre burocracia de nível de rua, ao discutir os 

elementos de caráter organizacional e institucional que influenciam o exercício da 

discricionariedade e evidenciar como, em campo, os constrangimentos e saídas comportamentais 

influenciam o trabalho em matéria de saúde reprodutiva. Neste capítulo, reconhecendo que esses 

fatores conformam apenas parte da ação discricionária, trabalharemos a dimensão dos aspectos 

sociais que influenciam o exercício da discricionariedade, com foco nos processos de categorização 

e julgamento como o passo imediatamente anterior à ação discricionária (MØLLER, 2009). 

Conforme discutimos, trabalhamos com a perspectiva de processos de que categorizações 

e julgamentos são “mapas mentais” que os BNR mobilizam para lidar com a tensão entre as regras 

e os seus valores pessoais na linha de frente – o reasoning (HARRITS, 2019b; HARRITS; 

MØLLER, 2014b; MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). Essas lógicas ajudam a 

ressignificar e dar sentido às categorias oficiais, cristalizadas nas normas e diretrizes da política 

(HARRITS; MØLLER, 2011). 

Na distinção entre conformidade com as normas e conformidade cultural, a literatura 

reconhece como julgamentos de ordem moral são centrais no trabalho da linha de frente e 

definidores para diferenciar merecedores de não merecedores – diferentemente de uma lógica 

ancorada em direitos (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003; MØLLER, 2009). No seio da 

atribuição de merecimento, tem-se a importância da fixação de identidades e pertencimento a 

determinados grupos, elementos pautados por i) necessidade e carência socioeconômicas; ii) 

responsabilidade pelo “problema”; e iii) motivação e engajamento com o serviço (LOTTA, 2019a; 

LOTTA; PIRES, 2020; MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). Neste capítulo, procuraremos 

discutir o que é “o problema” em questões relacionadas à saúde reprodutiva na ESF e quem é, 

segundo o reasoning das profissionais entrevistadas, a cidadã merecedora. 

Mas mais do que uma soma desses atributos, para Maynard-Moody e Musheno (2003), o 

merecimento dos cidadãos é um continuum, que mistura esses traços de modo ambíguo e não 

definitivo. Além disso, ainda que a fixação de identidades aconteça desde os primeiros encontros, 

casos de encontros reiterados – como o que discutimos – são permeados por reavaliações e 

pequenos testes, por parte das profissionais, para captar mostras de merecimento e, assim, 

modificar seus esforços em relação aos usuários (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). 
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Também são permeados por tentativas de reenquadramento, por parte dos usuários, negociando as 

categorias utilizadas pelos profissionais (DUBOIS, 1999).  

Nesse sentido, não somente as características inicialmente apreendidas, mas o 

comportamento das pacientes-usuárias ao longo de encontros reiterados ganha centralidade no 

processo de categorização. Nossa discussão sobre o papel das usuárias completa-se com aportes da 

sociologia do guichê sobre gênero e relações com instituições públicas, além de inspirações dos 

estudos de gênero, a respeito dos papéis diferenciados atribuídos a homens e mulheres no seio das 

famílias e as desigualdades implicadas na esfera privada das relações sociais (BIROLI, 2018b; 

SIBLOT, 2006b). 

Essa dimensão da análise é muito importante para uma parte da nossa contextualização 

sobre gênero na ESF. Como discutimos, a preocupação de fundo desta análise é o potencial de 

(re)produção de desigualdades (PIRES, 2019), por meio do exercício de ação discricionária, 

orientada pelos processos de categorização e julgamento. Para endereçar essa questão, levamos 

especialmente em conta os contextos em que se encontram as pacientes, seja no nível mais amplo 

do debate sobre saúde reprodutiva (capítulo 3) ou na realidade dos territórios onde moram e 

frequentam as UBS (capítulo 4). 

Mas o olhar sensível para as questões de gênero não é exclusivo para as pacientes: da parte 

das profissionais, Siblot (2006) discute suas posições sociais enquanto mulheres trabalhando em 

“bairros populares”, a partir de sua relação com o território e algumas outras características. No 

contexto de análise da autora, as profissionais da linha de frente estão numa “zona cinzenta” de 

pertencimentos, na medida em que são empregadas da ponta da cadeia hierárquica e, ao mesmo 

tempo, são investidas de autoridade institucional e estabilidade profissional (SIBLOT, 2006a). 

Na primeira seção, faremos uma breve caracterização das profissionais, no nosso contexto, 

como pertencentes à determinada posição social, procurando delimitar as diferenças entre ACS, 

auxiliares de enfermagem, enfermeiras, médicas e profissionais NASF. Nesta tarefa, levamos em 

conta a relação das profissionais com o território, suas origens sociais e trajetória, uso de transporte 

público, uso ou não do sistema de saúde etc. Outra dimensão importante alertada pela autora é 

pensar numa discussão mais ampla sobre a feminização dos postos no guichê e a naturalização das 

mulheres em profissões de cuidado. 

Essa discussão sobre posição social das profissionais é importante para análise de quais 

processos sociais orientam a categorização. Em contextos de diferenças sociais mais delimitadas, 
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estudos dão conta da categorização como um exercício de violência simbólica e projeção de valores 

hegemônicos da classe média nos outros extremos sociais, as classes alta e baixa (HARRITS, 

2019a; HARRITS; MØLLER, 2011). Mas o nosso caso tem diferentes posições sociais envolvidas 

e, dependo da profissional, envolve uma série de contradições. A partir da análise dos dados, 

constatamos que, ainda que alguns elementos de categorização sejam baseados em classe ou 

situação socioeconômica das usuárias-pacientes,  a predominância é do caráter moral dos discursos 

coletivamente compartilhados sobre o público – ou, como adotamos neste trabalho, dos processos 

sociais de categorização e julgamento (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003; MØLLER, 

2009). 

A importância dessa perspectiva, para além dos valores veiculados, é compreender as 

categorizações e julgamentos, realizadas pelas profissionais, como mecanismos discursivos de 

distanciamentos das pessoas que atendem. Esses processos evidenciam comunidades morais, na 

medida em que esclarecem como as profissionais se percebem e como percebem as usuárias – neste 

caso, não somente em casos individuais, mas também em entidades coletivas abstratamente 

caracterizadas (LAMONT, 2000, 2017; SIBLOT, 2006a). 

A ideia é que os processos de categorização criam fronteiras simbólicas cujo principal 

substrato é a moralidade: o senso de autovalor que as profissionais atribuem a si e às usuárias 

depende de critérios morais. Estes são ancorados em repertórios mais amplos (LAMONT, 2000, 

2017), no caso do nosso trabalho, sobre gênero e saúde reprodutiva (FJÆR; PEDERSEN; 

SANDBERG, 2015; SAGUY, 2003). A abordagem da diferenciação é bastante frutífera para ajudar 

a compreender os processos de categorização e julgamento no seio das indefinições e ambiguidades 

sociais, conforme apreendemos dos aspectos relacionados a gênero no conteúdo do reasoning que 

mapeamos no nosso campo. 

Feita essa retomada dos principais conceitos, nosso último capítulo está organizado de 

modo a explorar o referencial teórico, com ênfase em aspectos diferentes da discussão. Na primeira 

seção, retrataremos as posições sociais das profissionais entrevistadas, a partir de suas respostas 

sobre trajetória e aspectos individuais no roteiro. Na segunda, procuraremos discutir os processos 

de categorização e julgamento a partir da exploração de três conjuntos de códigos temáticos: a 

caracterização da entidade coletividade abstrata que frequenta o serviço; a construção de 

justificativas sobre pacientes fáceis e difíceis; e a construção de fronteiras simbólicas na discussão 

sobre semelhança ou diferença. 
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Na terceira seção, faremos uma discussão sobre ação discricionária, exercida por meio da 

adoção de alguns procedimentos e desfechos para determinados atendimentos muito importantes 

em matéria de saúde reprodutiva, quais sejam, métodos contraceptivos e aborto. Trata-se de uma 

exploração aberta de dados obtidos partir de respostas ao roteiro. A comparação mais focada 

faremos na quarta seção, na qual apresentaremos os resultados das respostas às vinhetas. Na quinta 

seção, por fim, procuraremos discutir o as dimensões de gênero que atravessam as profissionais, o 

conteúdo moral do reasoning e as consequências perversas de reprodução de desigualdades para 

as usuárias. 

 

5.1 As profissionais no dia a dia do serviço: entendendo posições sociais 

Nesta seção, faremos uma retomada das características das profissionais que 

entrevistamos para discutir qual sua posição social tendo como um dos indicadores o tipo de relação 

que têm com o território, além de SUS dependência, região de moradia, salários, entre outras 

informações levantadas pelas respostas pessoais do roteiro. A proposta é discutir, ainda que em 

linhas gerais, quais profissionais são mais próximas e quais são mais distantes, do ponto de vista 

socioeconômico, das pessoas que atendem. 

Ao serem da mesma OSS, as profissionais que entrevistamos têm os mesmos salários-

base nas duas UBS. Na Tabela 13 abaixo, listamos os salários-base das profissionais que 

entrevistamos, a partir de informações disponíveis no portal de transparência da OSS. Embora 

existam múltiplas possibilidades de vínculo e carga horária, registramos somente as que 

encontramos em campo. 

 

Tabela 13 – Salário base das profissionais de saúde entrevistadas 

 
CARGO CARGA HORÁRIA SALÁRIO-BASE (R$) 

Agente Comunitário de Saúde 40h 1.606,95 

Assistente Social 30h 4.541,41 

Aux. Enfermagem 12x36/40h 3.303,53 

Educador Físico 20h 3.005,78 

Enfermeiro 12x36/40h 8.954,31 

Fonoaudiólogo 30h 4.541,41 

Nutricionista 40h 6.678,80 
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Psicólogo 40h 5.995,17 

Médico 30h 11.383,35 

Médico 32h 12.142,24 

Médico 40h 15.177,80 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Tabela de Salários disponível no site da OSS que gere as duas UBS.  

  

Os salários são, de partida, indicativos das diferenças de posição social entre profissionais: 

as ACS têm os menores salários, seguidas pelas auxiliares de enfermagem. As profissionais com 

Ensino Superior têm rendimentos melhores, sendo as médicas as mais bem remuneradas. As 

disparidades são bastantes significativas, mas outros elementos são importantes e, considerando 

discussões que levantamos sobre ancoragem local dos serviços (SIBLOT, 2006; LOTTA, 2010), 

chamamos atenção para o vínculo com o território. Nos dois casos, por definição da ESF, as ACS 

moram, obrigatoriamente, na área de abrangência da UBS. Na UBS B, aliás, são as únicas e todas 

as demais moram a distâncias variadas: enquanto as médicas e gerente moram mais longe, em 

distritos mais bem posicionados do ponto de vista socioeconômico, as auxiliares de enfermagem 

moram mais perto, no mesmo distrito ou em um vizinho imediato. Este é o caso também das 

enfermeiras, tendo uma delas, inclusive, crescido no bairro da UBS e saído de lá quando se casou. 

Essas outras profissionais apresentaram variações também na forma como vão ao 

trabalho: duas das médicas vão de transporte privado, em carro próprio, e a terceira vai de 

transporte público até a estação de trem mais próxima e, depois, usa aplicativo de transporte 

individual até a unidade. Já as enfermeiras e auxiliares, às vezes vão somente de transporte público, 

às vezes o combinam com caronas de seus companheiros e de colegas da unidade, para parte do 

percurso. Suas famílias, em geral, são SUS dependentes, sendo que duas entrevistadas não 

informaram a respeito. Outras duas, uma ACS e uma Auxiliar de enfermagem, disseram que têm 

convênio na família. A primeira esclareceu que o marido tem convênio, por causa do trabalho, e 

seus filhos entram como dependentes. Já a segunda disse que paga o convênio para o filho se tratar 

de problemas respiratórios, especificamente, mas que a criança não deixa de passar no SUS. Por 

fim, é importante mencionar que, na UBS B, mais profissionais autodeclararam-se pretas (3) ou 

pardas (5) que na UBS A: 4 ACS, 2 auxiliares de enfermagem e 2 enfermeiras. 

Na UBS A, as exceções são uma profissional autodeclarada amarela e quatro 

autodeclaradas pretas (1) e pardas (3), sendo a primeira enfermeira e as demais ACS e uma auxiliar 

de enfermagem. Nesta unidade, as exceções para o uso do SUS pela família foram anunciadas pelas 



143 

 

 

 

duas enfermeiras, tendo uma delas também atribuído ao marido o uso de convênio e a outra 

explicado que sempre teve convênio, desde a gestação, e por vezes tem dúvidas e faz escolhas 

sobre onde levá-los: se vacina pelo SUS, se paga por determinado exame etc. Quanto ao vínculo 

com o território, há uma curiosidade em relação à UBS B: além das ACS, uma médica, uma 

enfermeira e uma profissional NASF moram na área de abrangência da unidade e vão andando para 

o trabalho. As três mencionaram “fazer tudo na região”, inclusive para “fortalecer o comércio 

local” (M1UBSA). 

Esses aspectos nos remetem à discussão de Siblot (2006) sobre as profissionais da linha 

de frente pertencerem aos meios populares onde atendem e, assim, ficarem numa “zona cinzenta” 

de proximidade-distância social. No nosso caso, há segmentações, que têm a ver com a estruturação 

da política pública e, acreditamos, cabem leituras diferentes para as duas regiões e quem são as 

classes populares e média em ambas. No caso da UBS B, parte das profissionais é obrigatoriamente 

daquele meio e tem o posto como um traço distintivo em relação aos demais moradores e moradoras 

da região, já que tem emprego garantido, ainda que não se trate de estabilidade de servidor público, 

como no exemplo da autora francesa. Por sua vez, as profissionais mais bem remuneradas e com 

mais status no serviço, em razão do ensino superior, são bastante afastadas da realidade mais pobre 

e “migram” para lá para atender (médicas, profissionais NASF e gerente). 

Ao mesmo tempo, algumas profissionais estão num meio termo: não moram na área, mas 

cresceram lá, moram relativamente perto, usam transporte público ou de outrem para acessá-la e 

têm trajetória de ascensão social, marcada pela conclusão mais tardia do ensino superior, pela 

passagem por cargos menores antes de chegarem no atual e por algum afastamento posterior 

daquela região, embora não para muito longe, como as médicas. Esse é o caso das enfermeiras e 

auxiliares de enfermagem da UBS B, embora seja imprescindível ressaltar que a diferença salarial 

entre elas é bem significativa e, nesse sentido, as auxiliares são mais próximas das ACS que das 

enfermeiras. 

No caso da UBS A, as ACS e as auxiliares de enfermagem têm renda menor que a média 

da região onde atendem. As primeiras moram obrigatoriamente na área de abrangência, como 

sabemos, mas não conseguimos precisar se todas residem em áreas pobres/vulneráveis. Ainda 

assim, pelo menos duas informaram que atendem na microárea onde moram, o que as coloca dentro 

da área de abrangência da ESF – e, portanto, de uma parte mais pobre da região. Já as auxiliares 

informaram morar em regiões periféricas, ambas fora da região administrativa (zona) onde 
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trabalham e uma, inclusive, fora da capital, na grande São Paulo. Ambas estão cursando o ensino 

superior. A distância entre elas e as enfermeiras pareceu mais acentuada do que na UBS B. Além 

destas terem convênio, uma das enfermeiras relatou experiência com voluntariado internacional e 

as duas já começaram na saúde como enfermeiras, logo após a faculdade. 

O maior distanciamento das enfermeiras da UBS A de camadas populares do que as da 

UBS B pode estar relacionado ao perfil e distribuição territorial das classes médias branca e negra 

na cidade e, consequentemente, às suas redes sociais (FRANÇA, 2017). Enfim, em relação aos 

vínculos das demais profissionais com o território, ressaltamos que, excepcionalmente, moram na 

área da UBS A uma médica, uma profissional NASF e uma enfermeira. Nesse caso, a proximidade 

com o território não tem a ver com pertencimento a camadas populares, justamente porque se trata 

de uma região socialmente favorecida. Estimamos que elas morem em áreas consideravelmente 

mais privilegiadas que as ACS, considerando as heterogeneidades da região que vimos na 

Ilustração 1 (capítulo anterior). As demais colegas de postos parecidos, incluindo a gerente, moram 

em distritos vizinhos, igualmente bem avaliados nos rankings socioeconômicos e usam automóvel 

privado, em sua maioria, para ir até a unidade. 

Toda essa caracterização das posições sociais, que fizemos nesta seção, reflete diferenças 

entre mulheres mais relacionadas a classe/condição socioeconômica, como trabalhamos no capítulo 

3. Trata-se de uma perspectiva que exploramos, primordialmente, para pensar a relação com as 

pacientes a partir das proximidades e distâncias sociais. Mas para encerrar a seção, chamamos 

atenção para outro atravessamento de gênero na realidade das BNR:  como no caso discutido por 

Siblot (2006), todas as mulheres que entrevistamos declaram-se “predestinadas”, “vocacionadas”, 

maior parte não em decorrência de habilidades profissionais, mas de seu “jeito com pacientes”, 

“habilidade de falar” e “gosto por ajudar e cuidar” – isto é, um saber-fazer que não está relacionado 

a atributos profissionais, mas a capacidades são socialmente lidas como “femininas” e, portanto, 

são desvalorizadas (SIBLOT, 2006; BIROLI, 2018). Esse é, enfim, mais um elemento que 

potencialmente aproxima as trabalhadoras da linha de frente das pacientes. E considerando as 

nuances de especialização que separa as ACS das demais, assim como as hierarquias profissionais 

na área da saúde, acreditamos que possa ser mais acentuado justamente para aquelas em posição 

social mais desfavorável. 
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5.2 O público no território: percepções sobre os pacientes-usuários do serviço 

Conforme expectativas, percebemos, em campo, o acionamento das diversas categorias 

oficiais presentes nas normativas e documentos que estruturam a atenção à saúde reprodutiva na 

atenção básica em saúde: adolescente, jovem, homem, mulher, gestante, casal, entre outras. Em 

alguns casos, as categorias são simplesmente substituídas por outras de sentido parecido, mas mais 

populares, como as referências a “meninas” e “meninos” para tratar de adolescentes – nesse caso, 

especificando o gênero. Por vezes, essas substituições têm em si estereótipos ou caráter pejorativo, 

por exemplo, a substituição de “paciente usuária de drogas” por “drogada”. 

Mas o que interessa a este trabalho é o modo como essas categorias são reinterpretadas à 

luz de repertórios socialmente disponíveis, ao refletir distância-proximidade social ou processos 

sociais de diferenciação moral. Para fazer essa discussão, nós abordaremos, nesta seção, três temas 

codificados na análise: as percepções das profissionais sobre o território, as justificativas que dão 

para compreender pacientes como fáceis ou difíceis e as explicações justificativas para 

considerarem as pessoas que atendem semelhantes ou diferentes em assuntos de saúde reprodutiva. 

A exploração que segue é qualitativa e produzida a partir das respostas abertas ao roteiro 

semiestruturado. Ressalvamos que os números de respostas não coincidem com o número de 

profissionais com que conversamos, porque nem todas as perguntas foram respondidas por todas 

as entrevistadas, algumas respostas tiveram mais de uma justificativa e outras, ainda, não tiveram 

aderência ao recorte proposto, o que motivou sua exclusão das análises. No caso das formulações 

sobre as coletividades de usuárias/os e pacientes, todas as profissionais responderam ou fizeram 

comentários espontâneos a respeito. Por sua vez, não ocorreu o mesmo com as indagações sobre 

usuários fáceis e difíceis ou parecidos e diferentes. 

De todo modo, entendemos que essa parte da discussão seja muito rica, porque embora as 

análises não permitam comparações focadas em todos os tópicos – o que fizemos na seção 5.4, ao 

analisar as vinhetas – elas trouxeram achados importantes sobre os processos de categorização. Ao 

final de cada uma das subseções, procuramos sintetizar as principais conclusões e hipóteses que 

formulamos a partir da descrição da análise dos dados. Fizemos o mesmo ao final da seção geral e 

em outros momentos ao longo deste capítulo. 
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5.2.1 Coletividades abstratas 

Nesta seção, nós registramos a apreensão das profissionais sobre diferentes coletividades 

abstratas, a partir de respostas para a pergunta de “quem é o usuário típico” em matéria de saúde 

reprodutiva. Embora este fosse o nosso foco no roteiro, as profissionais da UBS A fizeram uma 

caracterização mais ampla para explicar que o tópico não era recorrente lá. Isso porque a 

caracterização dessas coletividades – o público, as e os pacientes – foi feita, sobretudo, em termos 

de território, pelo estabelecimento de uma relação entre os dois. 

Nas entrevistas, ao falar de “território”, “área” ou “região”, as profissionais podem estar 

se referindo à área de abrangência da UBS, à microárea de atuação da equipe de ESF da profissional 

e ao bairro e/ou distrito. A diferença frequentemente não está clara. Para nós, no entanto, não 

interessa separar as categorizações de acordo com escalas administrativas. O importante, para este 

trabalho, é a percepção sobre o contexto em que se insere a UBS e como isso se articula aos “tipos” 

de paciente – o que, pelo que notamos, carrega algumas diferenças importantes entre as áreas da 

UBS A e da UBS B. 

O público da região da UBS A é principalmente descrito como idoso: as e os pacientes 

são “mais idosos”, têm “entre 60-80 anos”. O outro perfil bastante mencionado foi o de 

“trabalhador” ou “trabalhadoras da região”, na medida em que muitos dos atendimentos de pré-

natal e aplicação de injeções contraceptivas, por exemplo, são para mulheres que trabalham nos 

comércios locais e casas do entorno. Por fim, muitas respostas enfatizaram que há poucas grávidas 

na região, quase nenhuma criança, poucos adolescentes e jovens. Algumas destacaram que é pouco 

o trabalho com reprodução e saúde reprodutiva. 

Para além desse aspecto classificatório, destacamos as categorizações e julgamentos sobre 

pacientes que vêm associados com o território. Trata-se, nas falas das entrevistadas, de uma 

“região nobre”, um “oásis” em São Paulo, com público “de melhor poder aquisitivo”, mais 

“esclarecido” – que inclusive tem convênio, onde eventualmente faz parte do acompanhamento, 

ou pode comprar medicamentos que eventualmente faltem na rede pública, como os suplementos 

para gestantes.  

A demanda de trabalho é pequena, sobretudo em matéria de saúde reprodutiva, quando 

algumas profissionais comparam com outros lugares da periferia em que atuaram, onde haveria 

muitas grávidas adolescentes, muitas pessoas com sífilis, sem convênio, enfim, onde “a coisa é 

bem feia”. Destaca-se, ademais, que as características da região A também estiveram associadas a 
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“mais cuidado” e “melhor controle da reprodução”, assim como a “mais aderência”, já que, ali, 

as grávidas “fazem o pré-natal direitinho”. 

“Assim, de pré-Natal eu acho que é um dos lugares que eu menos tenho menos 

gestantes. Eu acho que eu devo ter em torno de umas dez, onze gestantes atualmente. Eu 

já trabalhei em UBS que eu tinha 33 gestantes na minha rotina. Eu acho que pelo...pela 

característica do bairro também, né. (...) Não sei se a [GUBSA] chegou a comentar, 

mas, assim, é um bairro que tem muito idoso. É um dos bairros que mais tem idosos em 

São Paulo. A gente pensa ‘a [REGIÃO A] é jovem, né’. É um dos bairros onde tem uma 

maior população idosa de São Paulo. Então, assim, a gente atende uma população bem 

idosa. O perfil do que a gente atende, assim...às vezes eu olho a minha agenda,  às vezes 

eu acho um ou outro que é mais jovem. Mas a grande maioria é acima de 60.” (M1UBSA) 

 

“Acho que pelo poder aquisitivo das mulheres aqui. Elas têm melhor educação, 

acesso à saúde pelo convênio, então elas não acessam tanto o SUS como na periferia.” 

(E2UBSA) 

 

“O público da minha micro... Eu trabalho na área mais nobre, então é um público de um 

poder aquisitivo maior e que tem mais controle, eles evitam mais. Eles evitam. Todos 

como o pessoal...costuma tomar anticoncepcional.” (ACS3UBSA) 

 

Essas avaliações são bastante distribuídas entre as diferentes profissionais, da gerente à 

ACS. Em menor quantidade, foram levantadas ressalvas e aspectos negativos da região, com 

menções a sua heterogeneidade, por ter algumas “áreas vulneráveis”, inclusive com cortiços e 

habitações mais precárias, algumas pessoas em situação de rua e algumas empregadas domésticas 

da região. A maior parte das ressalvas foi levantada pela assistente social do NASF, que apontou 

como vulneráveis e em risco, principalmente, os moradores antigos da região, que vêm sendo 

expulsos ou moram em “becos e comunidades”. Também a gerente e duas ACS fizeram menção, 

respectivamente, aos cortiços e quintais da região. 

Quanto à região da UBS B, a caracterização mais frequente entre médicas, enfermeiras, 

gerente e profissionais NASF é de que se trata de uma área “vulnerável” ou “carente” – o que 

caracteriza também o público, a população e as famílias da região. Nesse aspecto, algumas falas 

articulam percepções sobre desigualdade e injustiça social, como a da gerente, que descreveu as 

famílias como “esquecidas pelo poder público e pela sociedade” ou de uma enfermeira, que 

destacou como essas pessoas somente contam com a UBS e com escola para ter contato com o 

poder público. Envolvem, especialmente, as famílias da “área de ocupação”, as de “área sem 

saneamento básico”, “sem moradia decente” e os “quintais com muitas casas”. 

As ACS, na UBS B, não usaram as expressões “vulnerável” e “carente” para descrever 

o território e ativeram-se a aspectos relacionados às pacientes, embora uma delas tenha mencionado 

a “área do conjunto habitacional”, que recebeu famílias anteriormente “desabrigadas”. Os 
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julgamentos que compartilham com as demais são de que se trata de “uma área bem fértil”, com 

grande número de gestantes, muitas das quais são adolescentes. Trata-se, ainda, de uma região com 

muitas infecções e reinfecções por sífilis. 

Mas a descrição também não é homogênea e ressalvas foram introduzidas com base no 

tamanho da abrangência territorial da UBS: como se trata de uma unidade muito grande, com 

muitas equipes de ESF, há uma certa heterogeneidade na região, a exemplo de “uma microárea de 

outra equipe”, onde as pacientes têm convênio. Contudo, esse tipo de categorização foi bastante 

excepcional e a maior parte das características eram relacionadas e valoradas com avaliações sobre 

o público nunca sair do território e, portanto, não ter outras perspectivas, gostar de ter filhos, 

engravidar mesmo tendo suporte da família e informação sobre contracepção. 

Não aderir à contracepção, aliás, é colocado como um problema das “mulheres que têm 

como planejamento de vida reproduzir independente de qualquer coisa” e das “adolescentes que 

acabam tendo vários filhos”. As vidas dessas mulheres, ademais, são consideradas na dimensão de 

seus relacionamentos: mulheres que têm mais de um parceiro, mulheres que se casam várias vezes 

ou, ainda, que engravidam para manter o marido. A menção ao público masculino, mais rara, foi 

relativa à ausência dos homens nos atendimentos de pré-natal e na participação dos grupos de 

planejamento para fazer vasectomia. 

 

“(...) a minha área não é uma área velha, então é uma mulher de 25 a 35 anos, com 

2, 3 filhos, às vezes mais de um parceiro, já está num terceiro casamento, essas coisas.  

E a maioria não trabalha, né. Parece que o filho... ela tem filho para manter o 

relacionamento, manter uma estabilidade social. Mas aí não dá certo, pula para 

outro marido, tem outro filho... Meio que assim.  É bem precária essa 

área. (M3UBSB) 

 

As pacientes bem vistas são, por exemplo, as “adolescentes que entendem que 

anticoncepcional é o pulo do gato”, as “gestantes que gostam de acompanhar”. Em uma das 

entrevistas, a ACS estava particularmente orgulhosa em compartilhar que, na sua microárea, tinha 

somente 7 gestantes, nenhuma delas era menor de idade, maior parte era casada e suas gestações 

foram planejadas: 

 

“A gente conversa bastante, tem uma...uma comunicação bem legal com todas as gestantes 

da minha área. Eu não tenho nenhuma menor de idade, todas elas são maiores de 

idade, todas são casadas. Foi uma gravidez planejada, né, não foi uma coisa assim 

'ah, aconteceu'. (...) Graças a Deus eu não tenho problema, todas as minhas gestantes 

gostam de acompanhar e acompanham bonitinho, apesar de eu ter bastante, elas 

sempre vêm.” (ACS4UBSB) 
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5.2.1.1 Síntese da análise sobre coletividades abstratas 

A caracterização da entidade coletiva fictícia, conforme discute Siblot (2006), está muito 

relacionada ao território onde a ESF é implementada. Por um lado, tem-se a dimensão objetiva de 

quem é o público atendido e da demanda preponderante em cada UBS, como constatamos nas 

diferenças por número de atendimento relatadas no capítulo 4. Por outro, tem-se a categorização 

desse público e de seu comportamento ou de seus vínculos familiares. Aqui é interessante notar 

que as ACS da UBS B, que têm pertencimento socioeconômico mais próximo ao do público 

atendido, não descrevem a região com base em suas características socioeconômicas, mas, junto 

das demais profissionais, tratam do comportamento – reinfecção de IST, gravidez na adolescência 

– e das relações familiares das pacientes – número de parceiros, supostos motivos para se 

relacionar. 

 

5.2.2 Argumentando sobre pacientes fáceis e difíceis  

Das 32 formulações coletadas sobre pacientes fáceis e difíceis, 7 eram sem recorte sobre 

saúde reprodutiva – e, portanto, foram desconsideradas –, 11 eram sobre pacientes fáceis e 14 sobre 

pacientes difíceis. Seis das respostas sem recorte foram dadas na UBS A. As três demais desta 

unidade julgaram como fáceis (1) as mulheres mais novas, porque, clinicamente, elas têm poucas 

contraindicações e porque têm a “a cabeça mais aberta” para determinados assuntos, “conversam 

numa boa” (M2UBSA). Já as difíceis (2) são as “pessoas com escolaridade baixa”, para quem é 

necessário repetir muitas vezes a orientação, porque não entendem, têm muito tabu e são 

desinformadas (M2UBSA), assim como os “homens com sífilis”, que não querem se tratar, porque 

não têm sintomas (AE2UBSA). A Tabela 14 abaixo sintetiza as respostas mencionadas para a UBS 

A. 

 

Tabela 14 - Síntese das respostas à pergunta sobre usuários fáceis e difíceis na UBS A 

UBS A 

Fáceis Difíceis 

 

- Mulheres mais novas 

 

- Pessoas com baixa escolaridade 

- Homens com sífilis que não querem se 

tratar 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise de dados das entrevistas. 
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Na UBS B, por sua vez, o raciocínio que justifica compreender algumas pacientes como 

mais fáceis foi apresentado em 10 respostas. São fáceis os casos em que as adolescentes gestantes 

têm apoio da própria família e da família do pai da criança (GUBSB, NASF2); as que não se 

atrasam nas consultas (M1UBSB e M2UBSB); as mais jovens, pela facilidade de conversar sobre 

sexo, contracepção e prevenção de ISTs (M3UBSB, AE2UBSB, ACS4UBSB); as mulheres 

esclarecidas, que planejam a gravidez, porque se comprometem e não faltam nas consultas e criam 

um bom vínculo (AE1UBSB, E2UBSB e NASF2UBSB); e, ainda, as mãe esclarecidas e de mente 

aberta, que levam as filhas adolescentes nas consultas para falar sobre anticoncepção 

(ACS6UBSB). 

São difíceis (12), no entanto, as pacientes adolescentes, mais novas, porque dormem até 

tarde, não trabalham, não têm planejamento do dia a dia e, por isso, faltam nas consultas e coleta 

de exames. Por vezes, essas pacientes obrigam mobilização das equipes para coleta de exames e 

consultas em casa (M1UBSB, M2UBSB, AE1UBSB, ACS2UBSB). Considerando os arranjos 

familiares e relacionamentos, argumentam que são difíceis as adolescentes que não têm apoio da 

família e que vão nas consultas com seus parceiros – pais de seus filhos –, porque estes não têm 

vínculo de cuidado e não entendem o acompanhamento, na medida em que só viram pais quando 

nasce o bebê, enquanto mulheres são mães desde o momento que engravidam (NASF2UBSB). 

A falta de apoio manifesta-se, ademais, nas mães de pacientes (não em pai, pais ou 

família) que não querem que as filhas tenham relações sexuais e, consequentemente, levam as filhas 

a terem relações escondidas 

 

“Eu acho que mais fácil é... o paciente. Mais difícil é a mãe do paciente (risadas). O 

problema está na mãe, muitas vezes, não no pai, né, porque geralmente elas não querem 

falar essas coisas para o pai. Aí tem umas que falam: ‘ah, mas se eu for lá, você vai contar 

pra minha mãe?’. ‘Não, não vou contar pra sua mãe, pode ficar tranquila.’. Mas elas ficam 

bem receosas. Aí às vezes a mãe fala ‘eu desconfio que ela está usando alguma coisa, mas 

ela não fala’. Aí eu fecho o bico, porque é sigilo, né, senão eu perco o vínculo com ela.” 

(ACS6UBSB) 

 

Outros casos são excepcionais, mas muito importantes de serem mostrados, porque 

ilustram os casos extremos de erro, como as mulheres que têm muitos filhos e não aderem à 

contracepção, a exemplo de uma que estava na 11ª gestação, não queria fazer o pré-natal, não 

recebia visitas e, depois de ganhar a criança, não quis fazer a laqueadura ou usar nenhum outro tipo 

de método contraceptivo (E2UBSB); as mulheres mães que têm transtorno de personalidade e 

recusam-se a fazer anticoncepção (NASF2UBSB); aquelas cujos maridos recusam-se a fazer 
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vasectomia e as proíbem de fazer anticoncepção ou usar camisinha (NASF1UBSB); os “meninos”, 

adolescentes meninos, que têm muita dificuldade para se abrir, falar, perguntar (ACS4UBSB), 

como no caso de um paciente gay e soropositivo, que não mencionava nenhuma das duas coisas 

para a ACS e, assim, dificultava o atendimento: ela não podia tocar no assunto, para respeitar a 

vontade dele, ainda que já soubesse de tudo pela vizinhança (ACS5UBSB). 

Outras respostas sobre paciente difícil versam sobre pessoas mais velhas, que se recusam 

a falar sobre ISTs, são “resistentes” ao tema, têm a mente fechada (AE2UBSB); e as mulheres que 

chegam grávidas de relações abusivas, em razão da ausência de políticas públicas que permitissem 

sair da situação de violência e pensar a própria vida e saúde reprodutiva (GUBSB). A Tabela 15 

abaixo sintetiza as respostas mencionadas para a UBS A. 

 

Tabela 15 - Síntese das respostas à pergunta sobre usuários fáceis e difíceis na UBS B 

UBS B 

Fáceis Difíceis 

 

- Adolescentes que têm apoio da família 

- Adolescentes que têm apoio da família 

do pai da criança 

- Adolescentes que não se atrasam em 

consultas 

- Pacientes mais novas 

- Pacientes esclarecidas 

- Pacientes que planejam a gravidez 

- Mães esclarecidas e de mente aberta 

 

- Pacientes mais novas 

- Adolescentes que não têm apoio da 

família 

- Adolescentes que vão às consultas com 

parceiro 

- Mães de mente fechada 

- Mulheres que têm muitos filhos e não 

aderem à anticoncepção 

- Mulheres com transtorno de 

personalidade que não aderem à 

anticoncepção 

- Mulheres cujos maridos não aderem à 

anticoncepção 

- Adolescentes meninos 

- Idosos 

- Mulheres grávidas de relações abusivas 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise de dados das entrevistas. 

 

5.2.2.1 Síntese da análise sobre pacientes “fáceis” e “difíceis” 

A partir da descrição e das tabelas de síntese, é possível entrever os diferentes esquemas 

explicativos para sustentar que um determinado perfil seja fácil ou difícil. Isso porque o que 

importa, neste tópico, não são tanto as categorias fixadas, mas o modo como as profissionais 

justificam essa classificação – o processo cognitivo de categorização e julgamento, que, como 

alertado pela literatura, são ambivalentes. Na discussão de Lotta & Pires (2020), por exemplo, o 



152 

 

 

 

que une tanto pessoas jovens como pessoas idosas – oficialmente categorias opostas – é a não 

aderência ao serviço, a “resistência”, isto é,  a falta de motivação para o atendimento, da qual 

decorre o merecimento das pacientes (MAYNARD-MOODY; MUSHENO, 2003). 

Nos nossos dados, a motivação, muitas vezes enunciada como “autocuidado”, apareceu 

na adesão à contracepção e no planejamento das gestações. Outros atributos importantes para a 

compreensão de pacientes da atenção à saúde reprodutiva como fáceis – ou difíceis, caso não 

estejam presentes – foram “esclarecimento e abertura” para compreensão do que é preciso e o papel 

de apoio da família, por sua organização e dinâmica. Destaca-se, em um dos casos, o papel da mãe. 

 

5.2.3 Explicando semelhanças e diferenças 

À questão sobre se as profissionais se consideram parecidas ou diferentes das pacientes 

que atendem em matéria de saúde reprodutiva, registramos 27 respostas, duas das quais não têm 

nosso recorte temático e não foram analisadas. Separadas entre “parecidas” e “diferentes”, tivemos 

9 registros como parecidas (5 na UBS A, 4 na UBS B) e 22 como diferentes (7 na UBS A, 14 na 

UBS B). Na UBS A, consideram-se parecidas duas médicas, uma enfermeira, uma auxiliar de 

enfermagem e uma membra da equipe NASF. As justificativas para se considerar assim são 

diversas. 

Na UBS A, um eixo de resposta para justificar a semelhança enfatiza a região, 

relacionando-a ao perfil do público que frequenta a unidade, em oposição aos pacientes de “áreas 

mais periféricas”, que têm menos escolaridade, menos informação (E2UBSA, M2UBSA). 

 

"Olha, vou te falar que a maioria é parecida. Eu não estou falando de uma forma geral, 

porque são pacientes dessa área aqui. Então, a gente sabe que é diferente de áreas mais 

periféricas, né. Mas a maioria das meninas que eu atendo aqui tem o mesmo perfil 

que eu. Sinceramente, assim, não vejo muita diferença. Uma ou outra, assim, que 

tem menor escolaridade, que não tem muita informação que aí entra nesses casos de 

não confiar no método ou de ter feito um uso errado e achar que aquilo não é válido, então, 

já peguei casos assim, sabe, essas são as minorias, entendeu? Não é a maioria, não." 

(M2UBSA) 

 

“Aqui, na [BAIRRO A], eu me identifico mais com eles. Na Zona Norte, na periferia, 

eu achava mais distante. Era um pouquinho mais difícil, mas aqui eu me identifico 

um pouquinho mais com os pacientes, as mesmas dúvidas, as mesmas...por exemplo: 

‘ai, será que eu faço essa vacina no convênio, eu pago...?’. E eu tinha as mesmas 

dúvidas quando eu estava grávida, então é parecido. Mas novamente a gente volta pela 

questão do acesso à saúde, financeiro e etc” (E2UBSA). 
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Também pensando o sistema de saúde, mas de outra perspectiva, as ACS entendem que 

são parecidas, mas porque fizeram o acompanhamento da própria gravidez no SUS e acompanham 

a saúde dos filhos na rede pública ou porque sentem as mesmas dificuldades que as pacientes para 

encaminhamento dentro da rede: filas, horários difíceis, necessidade de percorrer grandes 

distâncias para fazer os exames etc (ACS1UBSA, ACS4UBSA). Por fim, é levantado como 

característica de semelhança o desejo de não ter filhos, igual ao das pacientes atendidas na 

aplicação das injeções (AE1UBSA). 

Ao mesmo tempo, na sala de vacina, as auxiliares de enfermagem encontram algumas 

pacientes de quem são diferentes – e não gostam – porque são permissivas com os filhos e 

arrogantes com as profissionais: são as mães “riquinhas” da sala de vacina – “essas que levam o 

filho no homeopata, são veganas, são naturistas, não sei o que” (AE2UBSA) e querem escolher 

qual vacina a criança vai tomar, como se as profissionais não soubessem orientar o que é mais 

adequado sobre isso. 

 

“A sala de vacina não tem problema nenhum, só que as pacientes são mais aquelas 

pacientes riquinhas, que vêm aqui cheia de não me toque. Aí ele vem com a carteirinha 

e o pedido médico, aí fala: ‘eu quero dar essa vacina e essa vacina’. Aí, você olha no 

calendário e tem mais um monte de vacinas atrasadas e vacinas que precisa dar. ‘Não, eu 

não quero, o pediatra não permitiu’. Isso me dá um nervoso.” (AE1UBSA) 

 

Quanto à questão de não querer ter filhos, em lugar de semelhança, uma das enfermeiras 

enxerga diferença com as pacientes por esse motivo: ela explicou que não se achava parecida, 

porque nunca sentiu vontade de ser mãe (E1UBSA). A essa argumentação, ela acrescenta que 

sempre “se cuidou” e não entende como as pessoas engravidam, se sabem como acontece, sabem 

que sem camisinha vão engravidar. Nesse sentido, também uma auxiliar de enfermagem sustenta 

sua diferença pela compreensão de que os jovens não têm autocuidado, “estão nem aí para o 

próprio corpo” e têm uma “vida meio louca” (AE2UBSA, E1UBSA). 

Outro ponto de oposição é conversar com o filho adolescente a respeito de sexo e 

prevenção, ser mais “esclarecida” (AE2UBSA), o que remete à justificativa mais recorrente de 

diferenciação: algumas profissionais na UBS A justificam-se diferentes, porque faltam às pacientes 

informação, educação e conhecimento (GUBSA, M1UBSA, NASF3UBSA). Isto se deve a 

questões de expertise profissional, como a diferença do conhecimento médico para o conhecimento 

popular (M1UBSA) ou ao fato de que muitas das pessoas que frequentam a unidade são dos 
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cortiços em volta da região (GUBSA) e têm diferenças políticas, econômicas e de linguagem 

(NASF3UBSA). 

Por fim, as ACS pautaram sua diferenciação na sua identidade profissional – o que é 

bastante curioso, quando consideramos que sua contratação se deve justamente ao pertencimento 

comunitário – ao enfatizar que são profissionais, não amigas, e que procuram resolver a situação 

do outro lado, porque sabem do que as pacientes precisam (ACS3UBSA, ACS4UBSA): 

 

"Eu não entro na casa do paciente para tomar um cafezinho e conversar de como ele passou 

o domingo. Eu entro para saber, já perguntando realmente o que ele precisa, se as vacinas 

estão em dia, se é uma criança, gestante, se as vacinas dela tão em dia, se ela fez a 

ultrassom, como foi a última consulta dela de pré-natal. Essas coisas" (ACS4UBSA). 

 

A Tabela 16 abaixo sintetiza as respostas sobre semelhança e diferença com pacientes na 

UBS A. 
 

Tabela 16 - Síntese das respostas sobre semelhança ou diferença com pacientes em matéria 

de saúde reprodutiva na UBS A 

Profissionais PARECIDA DIFERENTE 

 

ACS 

 

Uso do SUS 

 

 

Profissionalismo 

 

Auxiliar de Enfermagem 

 

Desejo de não ter filhos 

 

 

Autocuidado e planejamento; 

Esclarecimento e educação; 

Mães ricas da sala de vacina 

 

 

Enfermeiras 

 

Região privilegiada; 

Desejo de não ter filhos 

 

 

Autocuidado e planejamento 

 

Médicas 

 

 

Região privilegiada 

 

Esclarecimento e educação 

 

Profissionais NASF 

 

 

-- 

 

Esclarecimento e educação 

 

Gerente 

 

 

-- 

 

Esclarecimento e educação 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise de dados das entrevistas. 

 

Por sua vez, na UBS B, as justificativas para semelhança são de origem social, como a 

gerente, que veio de família humilde, escolheu não casar cedo e não ter filhos, acredita que as 

pacientes tenham essa escolha também e, por causa disso, são parecidas (GUBSB); e a auxiliar de 

enfermagem, que se entende parecida, na medida em que mora em região periférica e muitas 
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famílias dali vieram do interior, como a dela, que veio de uma pequena cidade de Minas Gerais 

(AE1). As outras justificativas para a semelhança são a identificação com mulheres de meia idade 

que estão tentando ter filhos (M2UBSB) e uma afirmação genérica de que “todos têm problemas 

familiares” (NASF3). 

As diferenças, por sua vez, encontram-se relacionadas à configuração familiar, apoio da 

família e forma de criação: as profissionais explicam que são diferentes, porque têm rede familiar 

e sempre tiveram apoio dos pais (GUBSB), ou porque tiveram criação diferente, eram obedientes 

e tinham mães mais severas. 

 

"Você percebe, muitas vezes, que realmente existe essa diferença: hoje, nos dias de hoje, 

como os pais criam os filhos, como os filhos respondem, conversam, interagem com a 

família, é bem diferente. Eu vejo que é muito diferente mesmo, daquilo que eu sou, daquilo 

que eu aprendi, que foi passado para mim." (AE2UBSB). 

 

A criação aparece também para justificar a relação com os filhos, com a diferença 

sustentada na maior abertura e promoção de diálogo, além de união familiar e atenção aos filhos 

ao invés de “ficar no celular o tempo todo” (ACS2UBSB). Além disso, a maternidade como 

exemplo para as filhas é um registro importante, seja porque a profissional seguiu o exemplo da 

mãe ao fazer faculdade, ter filhos mais tarde, estudar, esperar para se casar e ter filhos (M1UBSB), 

seja porque as pacientes imitam suas mães e têm filhos em ciclo (E2UBSB). A ideia de criação 

imbrica-se, ainda, com o aspecto socioeconômico: as profissionais falam em privilégios, como a 

gerente, que apesar de pobre e ex-aluna de escolas públicas, é branca e veio de uma cidade menos 

desigual que São Paulo (GUBSB) e a profissional do NASF que esclarece que é diferente, porque 

não tem a mesma vulnerabilidade e risco social que as pessoas daquela área. 

 

“Eu percebo que são pessoas muito sofridas, né, e eu percebo que não é a minha realidade. 

Eu estou nessa realidade, gosto de ajudar, mas não é a minha." (NASF1UBSB) 

 

Além disso, para discutir a questão social, as profissionais aludem a seu “nível social” 

mais elevado, ao ensino superior, à transformação da própria vida pela educação e pelas escolhas 

de vida que fizeram, em oposição às pessoas da região, que não têm dinheiro “nem para comprar 

dipirona” e faltam nas consultas de pré-natal, porque não têm dinheiro para a passagem (M3UBSB, 

NASF3UBSB, AE2UBSB, M1UBSB). Acontece que, com frequência, articulados à questão 

socioeconômica, aparecem os problemas de comportamento: na mesma história em que descreveu 

o perfil vulnerável de uma paciente, demonstrando empatia pela condição que a fazia faltar na 
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consulta por falta de dinheiro para a passagem, uma profissional acrescentou a ressalva de que, ao 

mesmo tempo, a paciente tem dinheiro para fumar. Houve menções também a mulheres que usam 

drogas mesmo gestantes e que não têm autocuidado (NASF2UBSB). 

Na esfera da saúde reprodutiva, enfim, o principal conteúdo da categorização sobre os 

comportamentos tem a ver com planejamento: as pacientes reclamam, mas não deixam de 

engravidar; elas não ligam para o futuro, porque têm benefícios do governo; elas não conseguem 

enxergar nada diferente da própria vida e do que conhecem; algumas mulheres acham que o mundo 

se resume à família: "é só lavar, passar e o marido maltratar" (M1UBSB, E2UBSB, ACS3UBSB, 

ACS4UBSB, ACS6UBSB, NASF2UBSB). A fala de uma das profissionais do NASF ilustra 

bastante a apreensão de diferenças a partir disso: 

 

"Então eu tive alguns choques de realidade quando eu vim para cá, porque eu não 

imaginava que teria pessoas com o pensamento assim ‘ah não, eu sou nova, mas quero 

sair de casa, vou ter um filho e dane-se’ e aí, sabe, ‘Deus deu, deus cria, eu não tenho 

condição nenhuma’... Mulheres que tivessem tantos filhos vivendo nas condições que 

vivem... Então eu acho muito... algumas realidades aqui eu acho muito triste. Não vou 

dizer todas, porque tem suas exceções." (NASF2UBSB) 

 

Por fim, é importante notar que uma das profissionais disse que percebia diferença, mas 

não sabia explicar (AE1UBSB) e uma das ACS aludiu à sua diferença como um objetivo que ela 

conscientemente persegue: disse que procura se diferenciar, porque quer ser vista com agente de 

saúde, não como vizinha e evita contato quando não está trabalhando, porque quer ser tratada como 

profissional, não como alguém que quer “cuidar da vida das pessoas” (ACS4UBSB). A Tabela 17, 

a seguir, sintetiza essas informações. 

 

Tabela 17 - Síntese das respostas sobre semelhança ou diferença com pacientes em matéria 

de saúde reprodutiva na UBS B 

Profissionais PARECIDA DIFERENTE 

 

ACS 

 

-- 

 

Autocuidado e planejamento; 

Profissionalismo 

 

 

 

Auxiliar de Enfermagem 

 

 

Origem social humilde 

 

Boa criação; 

Esclarecimento e educação; 

 

 

Enfermeiras 

 

-- 

 

Exemplo materno; 

Autocuidado e planejamento; 
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Médicas 

 

 

Desejo e preparo para ser mãe 

 

Exemplo materno; 

Esclarecimento e educação; 

Realidade socioeconômica; 

Autocuidado e planejamento; 

 

 

 

Profissionais NASF 

 

 

Problemas familiares 

 

Esclarecimento e educação; 

Realidade socioeconômica; 

Autocuidado e planejamento; 

 

 

 

Gerente 

 

 

Origem social humilde 

 

Boa criação; 

Realidade socioeconômica; 

Esclarecimento e educação 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise de dados das entrevistas. 

 

 

5.2.3.1 Síntese da análise sobre semelhança e diferença 

A comparação das respostas sobre semelhança e diferença, como ilustrado pelas tabelas 

acima, ajudou a perceber como os discursos compartilhados preenchem de sentido as categorias 

mobilizadas em campo, por um lado, pela diferenciação de classe (HARRITS, 2019a; HARRITS; 

MØLLER, 2014a) e, por outro, pelo desenho de fronteiras simbólicas das comunidades morais de 

profissionais em relação às pacientes (LAMONT, 2000, 2017; SIBLOT, 2006a). Foram notados 

dois tipos predominantes de diferenciação, que basicamente separam as ACS das demais 

profissionais das unidades – ainda que em menor medida das auxiliares de enfermagem – 

especialmente no que diz respeito à diferenciação socioeconômica, já que as ACS não sustentaram 

a distinção com base nesses critérios e, ainda, na UBS A, chegaram a justificar a semelhança com 

pacientes pelo uso do SUS. 

A comunidade moral das ACS e, em certa medida, das auxiliares de enfermagem, é 

construída em torno dos pilares de autocuidado e planejamento, assim como de profissionalismo. 

A evocação do estatuto profissional para se diferenciar das pacientes lembra a discussão de Siblot 

(2006) sobre os cargos do guichê servirem de traço distintivo em relação ao público atendido. No 

nosso trabalho, ao mesmo tempo em que apontamos esse aspecto enquanto caracterização da 

posição social, na seção 1 deste capítulo, mostramos como está presente na forma como as ACS se 

enxergam e se descrevem. Por sua vez, a dimensão do autocuidado e planejamento tem a ver com 

o que significa “adesão” em matéria de saúde reprodutiva. Trata-se de uma categorização sobre o 

comportamento das pacientes, algo que as ACS compartilham com as demais profissionais. 
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A comunidade das demais, portanto, além de autocuidado e planejamento, é 

discursivamente construída em torno de esclarecimento, educação e informação; melhores 

condições socioeconômicas; e criação e exemplo materno. Essas profissionais concentraram as 

categorizações com preenchimento socioeconômico. As diferenças de posição social foram 

importantes para a percepção do que as distingue das pacientes na UBS B, e do que as aproxima 

de algumas das pacientes da UBS A – provavelmente, as mesmas que são criticadas pelas auxiliares 

de enfermagem na sala de vacinas e que não são o público da ESF, mas do atendimento tradicional. 

Tudo isso evoca a categorização por diferença de classe/posição socioeconômica (HARRITS, 

2019a; HARRITS; MØLLER, 2014a). 

Mas esse preenchimento não foi exclusivo. A diferenciação explicitou valores sobre qual 

o nível desejável de conhecimento sobre sexo e prevenção e sobre como as famílias devem criar 

seus filhos. Aqui, mais uma vez, destaca-se a figura materna como central na moralidade, já que 

seu exemplo traça uma fronteira entre mães que seguiram carreira, buscaram trabalhar – as mães 

das profissionais, as profissionais enquanto mães – e as mães que tiverem filhos jovens, em ciclos 

de gravidez – as mães das pacientes da região B.  

 

5.2.4 Síntese da discussão sobre o público no território 

Na seção 2, buscamos explorar os processos de categorização e julgamento, a partir de 

três códigos temáticos da análise das entrevistas com as BNR: suas percepções sobre o território, 

suas explicações sobre pacientes fáceis e difíceis e suas justificativas para semelhança ou diferença 

com as pessoas que atendem na temática da saúde reprodutiva. Em conjunto, as três revelaram os 

eixos de categorização e julgamento que são mobilizados para preencher de sentido as categorias 

oficiais (HARRITS; MØLLER, 2011) – o que apreendemos também por inspiração nos trabalhos 

de Lotta (2019) e Lotta e Pires (2020) – sendo os quatro primeiros mais frequentes e os dois últimos 

muito excepcionais: 

 

i) Posição socioeconômica ou classe: foco no pertencimento social das pacientes-

usuárias. 

ii) Comportamento: considerações sobre o comportamento das pacientes-usuárias. 

iii) Família: considerações sobre a composição familiar e o comportamento da família das 

pacientes-usuárias. 
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iv) Conhecimento sobre sexo e prevenção: considerações sobre como a paciente-usuária 

se relaciona com a abordagem dos temas de saúde reprodutiva nos atendimentos 

(“esclarecimento”, “informação”, “educação”) 

v) Questões de saúde: considerações sobre aspectos relacionados à saúde (física ou 

mental) das pacientes-usuárias. 

vi) Papel do serviço: considerações sobre o papel do serviço e das políticas púbicas na 

situação da paciente-usuária. 

 

Como fomos apontando ao longo do texto, categorias e interpretações de diferentes eixos 

não estão sempre isoladas, isto é, são combinadas e articuladas em explicações mais complexas 

sobre as pacientes-usuárias e sua situação em relação à saúde reprodutiva. Exemplos disso são as 

relações entre comportamentos de pacientes ou características da família com a região onde moram 

– e, portanto, perfil socioeconômico; a caracterização como difícil das mulheres que têm muitos 

filhos e não aderem à anticoncepção; e a percepção como diferente das mulheres que não têm 

autocuidado e são desinformadas, sem educação e sem esclarecimento. 

Além disso, cada uma das subseções nos ajudou a enfatizar um aspecto do nosso 

referencial de análise: na primeira, exploramos a importância da caracterização do público ou das 

pacientes em sua relação com o território; na segunda, discutimos a dimensão de merecimento 

justificada em termos de pacientes “fáceis” ou “difíceis” para os temas de saúde reprodutiva; por 

fim, na terceira, mostramos como a categorização, mais do que um esquema que diferencia por 

posição social, cria fronteiras simbólicas que separa as comunidades morais das profissionais 

daquelas das pacientes, o que se constrói em torno dos valores sobre comportamento, família e 

sobre a forma como as pacientes lidam com sexo e prevenção. 

Na próxima seção, procuramos discutir como as interpretações aqui exploradas podem 

orientar alguns desfechos e procedimentos no exercício da ação discricionária e, na seção 4, 

fazemos uma comparação focada de interpretações e desfechos a partir de um mesmo caso, por 

meio de análise das vinhetas. Por ora, alertamos para o potencial de (re)produção de desigualdades 

de gênero, especificamente, contido no reasoning que mapeamos, a partir desses eixos.  

 

5.3 Indicações de métodos contraceptivos e desfechos de atendimento em casos de 

aborto: atribuição de identidades e exercício da discricionariedade 
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Na presente seção, faremos uma exploração de indicações, encaminhamentos e desfechos 

de procedimentos, narrados pelas profissionais, para alguns aspectos da saúde reprodutiva no 

cotidiano da atenção básica: os métodos contraceptivos, eventuais casos de aborto (provocado) de 

que elas têm notícia e imagens sobre entrega para adoção. No texto, procuramos destacar os 

aspectos mais problemáticos e potencialmente reprodutores de desigualdade, a partir de 

apontamentos das entrevistas. 

 

5.3.1 Métodos contraceptivos 

Segundo as profissionais, em regra, não existe uma indicação automática: trata-se de um 

encaminhamento que exige bastante da discricionariedade profissional, no sentido de que as BNR 

precisam avaliar, fazer inferências e diagnosticar o que é melhor para cada paciente (ABBOTT, 

1988). Disso decorre a frequente, especialmente das médicas, de que “cada caso é um caso” e que 

a decisão de qual prescrever ou recomendar “varia muito”. Aspectos biomédicos e 

contraindicações são mencionados, frequentemente, como impeditivos de recomendar métodos 

hormonais. 

 

“A gente tem que ver, primeiro de tudo, as contraindicações. Por exemplo, mulheres acima 

de 35 anos, tabagistas, então não é legal usar método hormonal; mulheres que já têm 

história de pressão muito alta, descontrolada, que já tiveram trombose ou alguma história 

familiar importante de trombose, a gente opta por indicar, por exemplo o DIU de cobre” 

(M2UBSA) 

 

 Mas acontecem também considerações sobre quem é o público para cada método. As 

profissionais levam em conta “o perfil” das pacientes e sua capacidade ou não de aderir a 

determinado método. Como mencionamos, para as entrevistadas, “mulheres desorganizadas”, em 

especial adolescentes, não conseguem se adaptar direito ao método oral. Este é adequado para 

“casais recentes” e “pessoas com planejamento”. Por sua vez, o contraceptivo injetável, 

especialmente o trimestral, desponta como alternativa para a desorganização, já que tem longa 

duração e é mais fácil lembrar.  

 

“Como a minha área, eu considero ela muito vulnerável, e é a área que sempre tem mais 

gestante, eu tenho que ficar bem em cima em relação a contraceptivo. Tento dar, se 

elas se adaptam a trimestral - injeção trimestral -, que é medroxiprogesterona, porque fica 

muito mais fácil delas aderirem: então é só uma picada a cada três meses.” (M1UBSB) 

 

Nesse sentido, o DIU é bastante recomendado para “mulheres que têm muitos filhos” ou 

que “não querem filho agora”. Foi descrito com maior aprovação das profissionais do que a 
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laqueadura, porque se trata de um método simples, não cirúrgico, eventualmente feito na própria 

UBS, quando há médicos habilitados. A laqueadura é “outra cesárea”, “uma cirurgia mesmo”. 

Apesar disso, é muito buscada por pacientes, que querem o método definitivo e, eventualmente, 

enfrentam “muita burocracia” e excesso de critérios para conseguir o procedimento. Comparam-

na, obviamente, com a vasectomia: um procedimento simples e de fácil recuperação. 

Os homens, no entanto, são bastante “resistentes”. Segundo explicam, muitos têm tabu, 

ficam com medo de impotência sexual ou jogam para as mulheres essa responsabilidade. São 

resistentes também ao uso de camisinha e, em alguns casos, sequer acompanham as esposas no 

planejamento familiar – o que é importante, porque é preciso que a/o parceira/o manifeste ciência 

do procedimento de laqueadura. Os preservativos, aliás, são normalmente mencionados para tratar 

de ISTs e, mesmo assim, apareceram pouco. Às perguntas específicas de aprofundamento, as 

profissionais explicaram que fica no display, próximo à recepção, com livre acesso para quem 

quiser pegar. 

Por fim, não houve nenhuma menção espontânea ao contraceptivo emergencial e às 

perguntas de aprofundamento, maior parte respondeu que aparece “quase nada” ou “nunca 

aparece”.  Ainda, o implante subcutâneo somente está disponível na UBS A e, mesmo ali, é pouco 

conhecido e foi implantado em pouquíssimas pacientes. O público-alvo descrito coincide, em 

grande medida, com o da lei que o instituiu e o decreto que o regulamentou. Para além das 

problematizações possíveis a esses documentos e à escolha de quem é vulnerável, por vezes, com 

base em critérios morais, as descrições das pacientes que usam ou deveriam usar o implante 

subcutâneo combinam-se com algumas expressões pejorativas, como “drogada” ou “mendiga”. 

Em resumo, percebemos que existe, na indicação de métodos contraceptivos, uma forte 

influência das imagens de público que as profissionais constroem em seus mapas mentais, com 

base em suas crenças e valores, conforme discutimos na seção anterior. Isso porque as indicações 

foram enunciadas de acordo com tipos de usuário, num esquema de encaixe: o que é adequado 

para quem ou qual é o público-alvo de cada método. 

 

5.3.2 Aborto 

Como discutido no capítulo 4, em razão das restrições penais e do caráter excepcional dos 

permissivos, o aborto no Brasil é, sobretudo, objeto de atenção hospitalar. Contudo, em razão a 

proximidade da ESF com as mulheres que provocam aborto – ou tentam provocar –, pela lógica de 
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referência e contrarreferência, junto das orientações formais de atenção às mulheres que não 

aceitam a gravidez, assim como de acolhimento para as que abortaram, o tema eventualmente chega 

no trabalho das profissionais da linha de frente da atenção básica. 

Das 29 profissionais que responderam ou comentaram espontaneamente sobre aborto, 8 

disseram que o tema nunca chegou para elas. As demais explicaram que, quando chega, 

dificilmente é de um modo direto, anunciado, ainda que isso excepcionalmente aconteça. Em regra, 

elas percebem pelas expressões da paciente, ou intuem que elas fizeram por causa da falta de 

explicação para a perda. Três relatos dão conta de pacientes que hesitaram ou se recusaram a abrir 

o pré-natal imediatamente após o TRG positivo e que, depois, relataram abortos espontâneos. Esses 

casos, para as profissionais, são disfarces da prática de aborto: “a gente sabe”, “a gente vê pela 

expressão”. 

Quanto às ACS, elas têm acesso a informações que obtêm, por vezes, não nas visitas 

diárias, mas em “investigações” e “burburinhos” na vizinhança. Os casos, além disso, são 

eventualmente discutidos nas reuniões de equipe, que é um dos modos como médicas, enfermeiras 

e auxiliares ficam sabendo. As duas primeiras têm notícia, ademais, durante consultas de pré-natal 

ou consultas ginecológicas nas quais precisam compreender o histórico de gestações, perdas e 

abortos da paciente. Nesses casos, o “tabu” ou “medo de contar” é menor, porque é algo que já 

passou há algum tempo. 

Para algumas profissionais, é ainda mais raro que o tema chegue, como para a gerente, 

que só fica sabendo de casos mais graves, que demandam atuação mais complexa ou integrada com 

outros equipamentos, e das equipes NASF, onde os relatos foram de apoio emocional e tentativa 

de acalmar mulheres que entraram em crise e desespero diante do TRG positivo. “Desesperada”, 

aliás, é uma expressão bastante recorrente para descrever as pacientes que têm intenção de fazer 

aborto, assim como “nervosa”, “triste” e “apavorada”. Nos casos relatados, as pacientes eram 

garotas de programa, adolescentes, que tinham muitos filhos, com ISTs e/ou pertencentes a famílias 

vulneráveis. 

Como nos processos anteriormente expostos, essas categorias combinam-se para 

descrever o paciente difícil e diferente. A resistência era manifestada pela não aceitação da gravidez 

e pela dificuldade de adesão ao pré-natal, o que, nas duas UBS, tinha a ver, principalmente, com 

as características descritas. Na UBS A, um dos casos era de uma moça jovem, de 23 anos, que 
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trabalhava e estudava e não ficava triste com a gravidez, mas queria abortar para não decepcionar 

os pais. 

Diante da suspeita ou notícia de que uma paciente planeja abortar, os encaminhamentos 

narrados foram:  

a) alertar sobre os riscos, perguntar se era isso mesmo que a paciente queria fazer, dizer que 

não estava lá para julgá-la, deixar claro que não denunciaria na polícia (E1UBSA); 

b) informar que era uma decisão sobre o corpo dela e que ela não deveria decidir abortar ou 

manter a gravidez por causa do que os outros iam pensar (NASF3UBSA); 

c) ver se foi ato sexual consentido ou estupro e, diante do caso, não foi contra, porque "é 

melhor cuidar da mãe do que depois deixar uma criança aí, e a mãe também por aí" 

(M2UBSB); 

d) "levar pra frente”, isto é, passar para a equipe, que conversou com a paciente – que abortou 

mesmo assim e não voltou para tratar a sífilis (AE1UBSA); 

e) conversar com paciente e com o marido para explicar riscos, informar que era ilegal e que 

ela precisava procurar uma unidade hospitalar depois (AE2UBSA); 

f) tentar dissuadir a paciente de abortar, ao argumentar “que a criança não tem nada a ver”, 

que a paciente poderia ter feito contracepção ou que dava para procurar outras ajudas, 

continuar estudando, conseguir trabalho, creche etc (ACS1UBSA, AE2UBSB). 

 

Na lista acima, constatamos como os atendimentos das profissionais, quando se deparam 

com casos de intenção de aborto, pressupõem uma série de inferências e diagnósticos sobre a 

questão (ABBOTT, 1988). Nesse sentido, esses encontros são sensíveis e demandam cautela, já 

que as decisões podem implicar consequências reprodutoras de desigualdade em sentido contrário 

ao preconizado pelas orientações formais. Como visto no item f, alguns encaminhamentos 

informados por julgamento morais podem ser problemáticos e ensejar exposição de pacientes e/ou 

seu afastamento do serviço por medo, culpa ou vergonha. Como relatamos no capítulo 4, existe um 

comando de acolhimento de mulheres que realizaram aborto. Além disso, mulheres pobres que 

abortam estão mais expostas aos riscos desse procedimento. Afastá-las do serviço de atenção básica 

significa aumentar sua vulnerabilidade. 

 

"E ela falou pra mim 'olha, eu vou abortar essa criança, porque eu não quero ter, porque 

eu não queria ter engravidado, e eu vou abortar essa criança' e aí a gente fez um trabalho 

muito legal com essa menina. Explicamos tudo o que poderia acontecer com ela, né, 

explicamos também que a criança não tinha nada a ver com isso, porque ela poderia 

ter se prevenido porque a gente tem várias formas de prevenção aqui, se ela não quer 

usar, se o parceiro não quer usar camisinha masculina, tem a feminina, né. Aqui no 

posto tem, eles não precisam se preocupar 'ah, eu não tenho dinheiro pra comprar 

camisinha', mas aqui tem, 'eu não tenho dinheiro pra comprar o remédio', mas aqui tem. 

Poderia ter feito o planejamento familiar, mas não quis." (ACS1UBSA) 
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Já após aborto, os encaminhamentos registrados foram oferecimento de planejamento 

familiar para colocar DIU (E1UBSA); pedido de exame ultrassom, de paciente recebida no 

acolhimento, para conferir se havia resquício embrionário (M2UBSA) e encaminhamento para 

serviço hospitalar para fazer ultrassom curetagem (M1UBSB) – mais voltados para a dimensão de 

saúde da mulher implicada. Por fim, mediante uma tentativa mal sucedida, o encaminhamento foi 

fazer acompanhamento mais próximo, dar atenção maior (ACS4UBSB). De um modo geral, 

mulheres com conhecido histórico de realização de aborto são alvo de “preocupação extra” para 

prevenção de novas gestações e são vistas com desconfiança. 

 

5.3.3 Entrega para adoção 

Muitas das profissionais não sabiam do instituto jurídico que viabiliza a entrega para 

adoção via VIJ e, das 11 que tinham conhecimento – por causa da placa afixada em diversos 

equipamentos de saúde, inclusive nas UBS em que trabalham – nenhuma atuou com esse tipo de 

caso. Na UBS B, tivemos notícia que eventualmente acontecem as “adoções à brasileira”, isto é, 

entregas informais da criança, para pessoas escolhidas pela mãe ou família da mãe, fora dos 

trâmites legais. Também na UBS B foi relatado que esse tipo de separação/entrega, em geral, ocorre 

por intervenção do Ministério Público, Conselho Tutelar ou profissionais de hospitais durante o 

parto, em casos de mulheres que não têm rede, vão para o hospital sozinhas, são desorganizadas 

ou dependentes químicas e, ainda, “demonstram falta de afetividade”. Segundo a gerente, é 

trabalho da UBS ajudar no fortalecimento das redes dessas mulheres e evitar, o máximo que 

puderem, que a criança seja destituída e colocada para adoção. Não houve, contudo, nenhum relato 

de caso nesse sentido. 

 

5.4 Comparando interpretações e ações em face de atributos de pacientes: casos de 

gravidez na adolescência 

A análise das vinhetas é uma proposta de retomar o todo da discussão, desde a exploração 

do reasoning, até a dimensão de potencial exercício da ação discricionária, numa comparação mais 

focada. Conforme expusemos no capítulo 2, trata-se de uma mesma demanda por atendimento, um 

caso de gravidez na adolescência, mas apresentada em três situações diferentes: um caso 

intermediário (vinheta geral), aplicado a todas as profissionais, e dois casos extremos de “boa” e 

“má” cidadã, mais ou menos divididos entre as respondentes. 
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Com inspiração em trabalhos sobre reprodução de desigualdades na ESF (LOTTA, 2019a; 

LOTTA; PIRES, 2020), nas discussões sobre estereótipos raciais e de gênero (FERNANDES, 

2017) e no material coletado no pré-campo, nossas vinhetas variam de acordo com os atributos 

sobre o comportamento adolescente, sua condição socioeconômica, sua situação familiar e as 

características de seu parceiro. Tentamos captar, ainda, se o aspecto religioso estava relacionado à 

“falta de esclarecimento e informação”. Na Tabela 18, a seguir, sintetizamos o conteúdo das 

vinhetas: 

 

Tabela 18 - Síntese das vinhetas aplicadas 

VINHETA GERAL (VG) 

 

Nome da adolescente: Mariana 

Idade: 15 anos 

Demanda de atendimento: 

gestante que não tem feito pré-natal 

Configuração familiar: mãe, 

padrasto, dois irmãos 

Emprego dos chefes de família: 

mãe desempregada, padrasto 

porteiro 

Histórico/comportamento: 

frequentava escola, gostava de 

festas, saía de vez em quando, mas 

reduziu a frequência desde que 

começou a namorar, não trabalha 

Nome do companheiro: Robson 

Idade do companheiro: 17 anos 

Ocupação do companheiro: 

desempregado, faz bico de vez em 

quando 

Comportamento ou histórico do 

companheiro: gosta de jogar futebol 

VINHETA 1 (V1) 

 

Nome da adolescente: Vitória 

Idade: 15 anos 

Demanda de atendimento: 

gestante que não tem feito pré-natal 

Configuração familiar: mãe, dois 

irmãos e sobrinho 

Emprego dos chefes de família: 

diarista 

Histórico/comportamento: 

frequentava a escola, mas não 

gostava; frequentava o baile funk, 

tinha muitos “ficantes”, não trabalha 

Nome do companheiro: Jeferson 

Idade do companheiro: 17 anos 

Ocupação do companheiro: 

desempregado, faz bico de vez em 

quando 

Comportamento ou histórico do 

companheiro: gosta de jogar 

futebol; tem passagem pela 

Fundação Casa. 

 

 

VINHETA 2 (V2) 

 

Nome da adolescente: Larissa 

Idade: 15 anos 

Demanda de atendimento: 

gestante que não tem feito pré-natal 

Configuração familiar: mãe, dois 

irmãos e sobrinho 

Emprego dos chefes de família: 

mãe caixa de supermercado, pai 

vigia noturno 

Histórico/comportamento: 

frequentava escola, frequentava 

igreja e grupo de jovens, trabalha em 

telemarketing 

Nome do companheiro: Carlos 

Idade do companheiro: 17 anos 

Ocupação do companheiro: 

desempregado, faz bico de vez em 

quando 

Comportamento ou histórico do 

companheiro: gosta de jogar 

futebol; frequenta grupo de jovens 

na igreja. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do conteúdo das vinhetas. 

  

A partir das respostas das profissionais, esta seção foi dividida de acordo com três pilares 

de análise: a discussão das vinhetas por sua presença ou não nos territórios, a análise da forma 

como as profissionais interpretam a situação, ao discutir quais são os problemas e desafios do caso; 

e, por fim, uma discussão sobre as decisões que elas dariam para os atendimentos. Para a discussão 

sobre a aderência ou não do caso à realidade da UBS, nós contabilizamos e comparamos as 
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respostas das profissionais a partir da pergunta de aprofundamento sobre se o caso lembrava outros 

em que a profissional trabalhou. 

Quanto às subseções 5.4.2 e 5.4.3, é importante esclarecer que, em geral, as respostas a 

cada uma das vinhetas continham mais de uma interpretação/categorização e mais de um 

encaminhamento por profissional – de modo que os números “totais” não correspondam ao número 

de entrevistadas, mas ao número de interpretações e encaminhamentos para cada vinheta, por UBS, 

em cada uma das tabelas. Tomamos o cuidado, contudo, de não registrar um mesmo tipo de 

categorização ou encaminhamento, mais de uma vez, para uma única profissional. 

Na UBS A, ao todo foram 72 categorizações entre VG (N = 30), V1 (N = 25) e V2 (N = 

17) e, na UBS B, foram 55, divididas entre a VG (N = 23), V1 (N = 19) e V2 (N = 13). Quanto aos 

encaminhamentos, ao todo, tivemos 92 na UBS A, entre VG (N = 49), V1 (N = 33) e V2 (N = 10), 

enquanto na UBS B foram 95 encaminhamentos para VG (N=54), V1 (N = 21) e V2 (N = 20). 

Esses esclarecimentos são importantes para enfatizar que a discussão das respostas não 

busca captar uma única interpretação por profissional e apontá-la como a mais recorrente, mas 

sistematizar o exercício de reflexão das BNR sobre o caso. Ainda, apesar da contabilização das 

respostas, reforçamos que não se trata de uma tentativa de comparação estritamente quantitativa, 

já que as vinhetas sequer foram aplicadas na mesma quantidade para as duas UBS. O cálculo do 

percentual de cada interpretação é feito em relação a todas as categorizações ou encaminhamentos 

de cada vinheta. O objetivo, assim, é apreender, dentro de um determinado conjunto de 

categorizações, quais se sobressaem, conforme registrado nas tabelas de cada uma das subseções. 

 

5.4.1 “Aqui não” ou “Mariana é minha filha!”: percepções sobre o caso em relação 

ao território da UBS 

Do ponto de vista comparativo, as vinhetas trouxeram, em primeiro lugar, visões 

diferentes a respeito do “público” do território, a partir da pergunta de aprofundamento sobre se o 

caso apresentado lembrava outros em que a profissional já trabalhou. Na UBS A, as três situações 

foram identificadas como atípicas ou excepcionais para a região. Dentre as respostas “sim”, da 

Vinheta geral (VG) e da Vinheta A (VA), duas tratavam do mesmo caso – o “caso Regina”35 –, 

que identificavam por meio do nome da paciente e trataram como excepcional: “Não. Não tive 

 

35 Nome fictício. 
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nenhuma gestante assim, exce...só a Regina.” (ACS5UBSA). Já as respostas negativas aludiram 

ao fato de se não ser algo típico da área ou região: 

 

“Então, nessa UBS. Que idade que ela tem? 15 né? Eu não tenho nem gestante... Eu tenho 

acima de 19 anos. Eu tenho mais gestante com mais idade do que com menos idade. É 

uma característica dessa unidade, entendeu? Eu não tenho gestante adolescente. Eu só 

tenho gestante assim, mais... Chega? Difícil. Porque é a trabalhadora, né? São as gestantes 

trabalhadoras da região.” (GUBSA) 

 

Entre os sim da UBS A, dois remetiam a “casos de colega”, não algo que tivessem 

atendido. Por sua vez, entre os “não”, quase todas as profissionais afirmaram que já ouviram falar 

desse tipo de situação ou que já tinham atendido casos parecidos em outras regiões que 

trabalhavam, mas não naquela UBS. Por outro lado, na UBS B, as três vinhetas foram recebidas 

como casos mais frequentes no território. Um sinal disso foi a reação de uma das ACS, ao fim da 

leitura da vinheta geral de que “Mariana é minha filha! [Risadas]. É um caso típico!” 

(ACS6UBSB). A vinheta que menos ecoou entre as profissionais da UBS B foi a Vinheta B (VB.) 

As justificativas para tanto foram que, em geral, adolescentes nessas situações não trabalham e que 

raramente são “quietinhas”. No entanto, apesar de poucas menções ao elemento religioso do caso, 

disseram que é muito comum que algumas mães não queiram ou proíbam suas filhas de receber 

orientação e acessar contracepção. A Tabela 19 a seguir sintetiza as percepções das profissionais 

em cada UBS.  

 

Tabela 19 - Percepções das profissionais sobre aderência do caso ao contexto do 

território e da UBS 

 

RESPOSTAS 

UBS A UBS B 

VG V1 V2 VG V1 V2 

Total 16 10 6 17 9 8 

Sim 5 4 0 15 8 4 

Não 11 6 6 2 1 4 

Fonte: Elaboração própria, a partir do código de análise das vinhetas “Semelhança”. 

 

De um jeito mais focado, quantificando as profissionais e recortando conteúdo de gravidez 

na adolescência, esta discussão complementa os achados que exploramos na seção 5.2 sobre as 

visões diferentes a respeito do “público” do território. Na UBS A, as três situações foram 

identificadas como atípicas ou excepcionais para a região – o que, discutiremos mais adiante, pode 
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implicar mais estranhamento e distância social. Já na UBS B, as três vinhetas foram mais recebidas 

como típicas, a ponto de uma das ACS enxergar a própria filha no caso geral. 

 

5.4.2 “O problema é...”: processos de categorização e julgamento captados nas 

vinhetas 

Na tabela abaixo, buscamos registrar nossa análise das categorizações e julgamentos, isto 

é, da lógica que as BNR usam para compreender qual é o problema naquela situação, com apoio 

na organização dos códigos de categorização, a partir dos eixos listados abaixo: 

a) contexto socioeconômico, que enquadra questões relacionadas às condições sociais e de 

renda da paciente; 

b) dinâmica familiar, que foca no papel da família e de membros específicos da família no 

problema; 

c) comportamento, que registra as considerações sobre como a paciente se comporta; 

d) questões de saúde, que apontam pata para problemas de ordem biomédica; 

e) religião, que sinaliza como elementos de religião são problema; e 

f) serviço, que aponta para a falha ou insuficiência do próprio trabalho da saúde em relação 

aos casos. 

 

Esta divisão é quase inteiramente igual à que propusemos na seção 5.2, com a diferença 

de que tentamos testar uma conexão com religião no conteúdo sobre “falta de esclarecimento e 

informação” – que, como veremos adiante, não foi comprovada. Ademais, ressaltamos que, nas 

análises desta subseção e da próxima, a separação entre as figuras da mãe e da família (pais, família) 

é intencional, para enfatizar quem no núcleo familiar é responsabilizado – o que não vale para o 

caso da Vinheta 1, no qual a família é monoparental. 

Conforme desenvolveremos na sequência, os dados revelam três modos de apreender as 

diferenças de categorização: comparação por UBS e comparação por vinhetas, em relação aos eixos 

de categorização, com destaques de encaminhamentos específicos. Sinalizamos, ainda, as 

diferenças que encontramos entre profissionais. As comparações estão na sequência, separadas por 

tópicos. 

 

Tabela 20 - Síntese das categorizações por UBS, vinhetas e eixos de categorização  

EIXOS DE 

CATEGORIZAÇÃO 

CATEGORIZAÇÃO/ 

INTERPRETAÇÃO 

UBS A UBS B 

VG 
(N =30) 

V1 
(N =25) 

V2 
(N =17) 

VG 
(N=23) 

V1 
(N=19) 

V2 
(N=13) 

SOCIOECONÔMICO Falta de renda 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% 



169 

 

 

 

Contexto social 3.3% 12.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

Meio cultural do crime 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Baile funk e apelo da sexualidade 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

FAMILIAR 

Família não cuida, orienta e apoia 3.3% 0.0% 9.1% 0.0% 5.3% 38.5% 

Família é desestruturada  3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

Mãe do rapaz não apoia 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mãe não cuida, orienta e apoia 13.3% 12.0% 45.5% 0.0% 10.5% 23.1% 

Pai ausente 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

COMPORTAMENTAL 

Adolescente é 

irresponsável/imatura/preguiçosa 20.0% 12.0% 9.1% 13.0% 21.1% 7.7% 

Adolescente é resistente/não tem 

autocuidado 10.0% 4.0% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% 

Adolescente não fez ou fez uso 

incorreto de contraceptivo 3.3% 4.0% 9.1% 13.0% 0.0% 0.0% 

Adolescente não pensa na criança 6.7% 12.0% 9.1% 13.0% 10.5% 0.0% 

Adolescente não tem parceiro 

fixo 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 10.5% 0.0% 

Adolescente quer ser 

independente 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 

Adolescente se expõe a DST 3.3% 12.0% 0.0% 0.0% 26.3% 7.7% 

Homem não procura a saúde 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

Pai adolescente é irresponsável 3.3% 4.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

SOBRE SAÚDE 

Falha do contraceptivo 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 

Gestantes têm dificuldades 

emocionais 10.0% 8.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 

Gestantes têm problemas de sono 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% 

RELIGIOSA 

Intolerância religiosa prejudica 

acesso ao serviço 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 7.7% 

Pacientes escutam o pastor 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 

SOBRE O SERVIÇO 
Regras rígidas de agendamento 10.0% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% 

Faltou prevenção 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 

Fonte: Elaboração própria, a partir de análise das interpretações das vinhetas 

 

• Comparação das categorizações por UBS e eixo: a UBS A considera mais categorização 

de classe/condição socioeconômica do que a UBS B, assim como mais categorização no 

eixo familiar. Na UBS A, excepcionalmente, há categorização sobre a figura paterna, tanto 

da adolescente, como do bebê. Por sua vez, a UBS B concentra mais categorização na 

dimensão de comportamento do que a UBS A. Por fim, o enquadramento da religião ou de 

falhas do serviço como causa do problema é raro nas duas UBS, mas ligeiramente maior na 
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UBS B; enquanto a atribuição do problema a questões de saúde, também excepcional nas 

duas, é um pouco maior na UBS A. 

 

• Comparação das categorizações por vinheta e eixo: a Vinheta Geral tem categorização 

mais distribuída entre os códigos (todos os eixos), enquanto as outras duas reúnem ênfases 

específicas. Por exemplo, a Vinheta 2 não é objeto de categorizações e julgamentos que 

interpretam classe/condição socioeconômica como atributo que dá causa ao problema. Esta 

vinheta concentra mais categorizações no eixo familiar, reunidas em códigos recorrentes 

como mãe não cuida, orienta e apoia e família não cuida, orienta e apoia.  Embora o papel 

ou configuração das famílias tenha despontado como importante para as três vinhetas, com 

diferenças por UBS, que veremos adiante, é marcante o quanto se mobiliza especificamente 

a mãe (nunca o pai) nesses casos. 

Já a Vinheta 1 concentra mais casos de categorização comportamental, tendo como 

exemplo emblemático o fato de que a preocupação com sua exposição a ISTs é 

consideravelmente maior do que a expressada para as outras duas vinhetas nas duas UBS, 

ainda que a situação médica seja a mesma. Esse dado vai ao encontro das nossas 

expectativas de que os atributos listados para a Vinheta 1 acarretam “não merecimento”. 

Por fim, questões de saúde e responsabilização do serviço são principalmente apontadas 

para a Vinheta Geral, enquanto o enquadramento da religião como problema somente 

apareceu para a Vinheta 2 – o que decorre da nossa escolha de somente colocar religião no 

“bom comportamento”. 

 

• Comparação por vinheta e UBS: considerando a categorizações das vinhetas por UBS, a 

Vinheta 1 é especialmente mais categorizada na UBS A e a Vinheta Geral é bastante 

categorizada nas duas UBS, mas não passa por categorização familiar na UBS B. Em ambas 

as UBS, há mais categorizações e julgamentos para a Vinheta Geral e para a Vinheta 1 do 

que para a Vinheta 2, o que tem a ver com o bom o comportamento retratado nesta vinheta. 

Este aspecto fica bem ilustrado nos códigos adolescente é 

irresponsável/imatura/preguiçosa e adolescente não pensa na criança. 
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• Comparação por profissionais e eixo: no que diz respeito às profissionais, a grande 

diferença está entre ACS e auxiliares de enfermagem e as demais profissionais. Isso porque 

as ACS e auxiliares não categorizaram no eixo socioeconômico. Esses dois grupos de 

profissionais concentraram mais categorizações no eixo comportamental e, em segundo 

lugar, no eixo familiar. Quanto aos eixos de saúde, serviço e religião, a categorização é 

excepcional para ambos. As ACS não fizeram nenhuma interpretação no eixo de serviço, 

ao passo que as auxiliares não fizeram nenhuma categorização nos eixos de saúde e religião. 

Todas as demais profissionais categorizam no eixo socioeconômico, mas para médicas e 

enfermeiras a maior concentração está no eixo comportamental. No que diz respeito ao eixo 

familiar, ambos os grupos categorizam somente na UBS A. As categorizações para os eixos 

de saúde, religião e serviço são excepcionais, mas enfermeiras não categorizam no eixo 

religião, enquanto médicas não categorizam nos outros dois. As profissionais NASF 

categorizam em todos os eixos, exceto religião, com diferenças pontuais por UBS. Enfim, 

informamos que optamos por não comparar as interpretações das gerentes, porque não 

foram aplicadas as mesmas vinhetas específicas. 

 

 5.4.2.1 Síntese da análise sobre processos de categorização e julgamento a partir das 

vinhetas 

Na presente seção, nós procuramos sistematizar as respostas às vinhetas ao compará-las 

de acordo com as UBS, com os eixos de categorização e com as profissionais entrevistadas. Como 

informamos no capítulo metodológico, a amostra não é representativa e a análise não tem 

pretensões generalizantes. Apesar disso, os dados que apresentamos permitem algumas inferências 

quando discutidos em conjunto com o referencial analítico revisado. Na tabela, fica claro que os 

atributos de pacientes-usuárias são muito importantes para definição do problema: as categorias 

oficiais são reinterpretadas e ressignificadas, no cotidiano das profissionais, de acordo com o 

pertencimento socioeconômico, a composição e dinâmica familiar, e o comportamento em relação 

ao serviço e na vida privada.  

Do ponto de vista das diferenças entre UBS, notamos maior concentração de 

categorizações no eixo socioeconômico na UBS A, onde os casos narrados nas vinhetas são menos 

recorrentes e, acreditamos, causam mais estranhamento, especialmente em relação à Vinheta 1. Ou 

seja, os dados reforçam uma diferença importante entre UBS A e UBS B, que está ligada a 
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classe/distância social. No entanto, ainda que a categorização nesse registro exista e seja 

importante, no geral, a predominância é da diferenciação moral – aqui muito relacionada a 

discussões importantes sobre gênero, na medida em que se articula a interpretações sobre as 

famílias e sobre o comportamento das pacientes-usuárias em temas de saúde reprodutiva. 

Um dado empírico importante e relacionado a isso é a diferença encontrada dos tipos de 

categorização entre profissionais: ainda que todas tenham feito categorizações morais, ACS e 

Auxiliares de enfermagem não fizeram categorização da situação socioeconômica – o que, no caso 

das ACS, vai ao encontro das discussões sobre caracterização que fazem do território e das usuárias, 

não tratando-as como “vulneráveis” ou “carentes”, assim como da justificativa que têm para se 

compreenderem diferentes das pacientes, que se concentrava em seu estatuto profissional e nos 

valores sobre família e comportamento (seção 5.2). Além disso, ainda que esses elementos não 

tenham sido tão demarcados na exploração aberta do reasoning, no caso das auxiliares de 

enfermagem, podem ter relação com o fato de que elas são mais próximas das pacientes-usuárias, 

em termos de raça e classe, do que as demais profissionais. 

Esse fator reforça nossa discussão sobre a importância dos processos de categorização 

como processo social distintivo e que, quando não se apoia em diferenças de condição 

socioeconômica, é justificado por fronteiras morais que separam merecedores de não merecedores. 

A Vinheta 1 como alvo de mais categorizações exemplifica com mais clareza as avaliações sobre 

a “má cidadã” e a não constituição de merecimento de acordo com seu comportamento e sua 

família. Este aspecto, aliás, merece atenção nas outras duas vinhetas – já que na V1 retratamos uma 

família monoparental chefiada por mulher – também pela interpretação do papel que deve ser 

desempenhado pelas mães dentro das famílias e pela pouca ou inexistente categorização dos pais 

e parceiros diante dos casos apresentados. 

No caso das figuras de pais e parceiros, seria possível argumentar que a pouca 

categorização seja devida à nossa escolha de não descrevê-los muito nas vinhetas, ao contrário do 

que é feito com a adolescente gestante e sua família. Contudo, nossa escolha é intencional, já que 

os casos chegam, para atendimento, tal como foram narrados nas vinhetas, de modo que o contato 

inicial das profissionais seja com a condição de saúde, realidade social e histórico e comportamento 

da adolescente, não do parceiro ou da família dele. Considerando a importância do atendimento na 

ABS e o potencial de (re)produção de desigualdades, acreditamos que tenha faltado a elas, 
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justamente, a reflexão sobre o que se sabe e o que falta saber sobre esses parceiros, além de 

eventuais estratégias para aproximá-los. 

Enfim, para encerrar a discussão das interpretações, é importante registrar que a 

responsabilização do serviço ou de questões biomédicas foram excepcionais em qualquer registro 

de comparação. Além disso, o nosso teste do elemento religioso como motivo para a falta de 

esclarecimento ou de resistência a falar e ser atendido sobre sexo e prevenção não foi confirmado. 

Mesmo assim, na discussão sobre semelhança dos casos, a resistência para o atendimento das 

filhas, por parte de algumas mães, apareceu, ainda que aspectos relacionados à religião não tenham 

sido levantados. 

 

5.4.3 Encaminhamentos: discutindo ação discricionária a partir das vinhetas 

Na Tabela 21, estão registrados os encaminhamentos – orientações, sugestões, indicações 

e desfechos de procedimentos – anunciados pelas profissionais diante dos casos apresentados. 

Nossa proposta, assim, é mostrar como os processos de categorização e julgamento podem orientar 

a ação discricionária enquanto lógica informada por noções sociais mais amplas. Mostraremos, 

ademais, como os possíveis testes de merecimento são operados no reasoning das profissionais, 

que, como mencionamos, não se limitam a um único encaminhamento e sugerem encaminhamentos 

simultâneos ou em sequência. 

Diante disso, nesta seção, procuraremos listar os principais encaminhamentos e compará-

los em relação às UBS, às vinhetas e às profissionais. Em seguida, mostraremos qual a sequência 

de encaminhamentos que sugere um limite de esforços para as profissionais. Destacaremos, por 

fim, encaminhamentos específicos que, embora não tenham sido frequentes, ilustram situações 

extremas de potencial ou efetiva reprodução de desigualdades.  

 

Tabela 21 - Síntese dos encaminhamentos por UBS e por vinhetas 

ENCAMINHAMENTOS 

UBS A UBS B 

VG 

(N = 49) 

VA 

(N = 33) 

VB 

(N = 10) 

VG 

(N = 54) 

VA 

(N = 21) 

VB 

(N = 20) 

Acionar família do rapaz 0.0% 3.0% 0.0% 0% 0.0% 5.0% 

Acionar família 2.0% 3.0% 0.0% 4% 0.0% 5.0% 

Acionar mãe  0.0% 3.0% 20.0% 7% 14.3% 15.0% 

Acionar mãe do rapaz 2.0% 0.0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 

Acionar pai da criança 12.2% 3.0% 0.0% 4% 4.8% 10.0% 
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Acompanhar em casa 6.1% 3.0% 10.0% 13% 4.8% 0.0% 

Alterar horário e reagendar 16.3% 0.0% 0.0% 22% 4.8% 10.0% 

Articular com outros serviços e 

organizações (CAPS, CJ, MT, CT) 0.0% 3.0% 10.0% 0% 9.5% 0.0% 

Conversar com paciente 8.2% 12.1% 0.0% 15% 19.0% 10.0% 

Encaminhar para alto risco 0.0% 0.0% 0.0% 2% 0.0% 0.0% 

Informar sobre direitos da gestante 0.0% 3.0% 20.0% 0% 4.8% 15.0% 

Intensificar visitas de ACS 12.2% 12.1% 0.0% 6% 14.3% 5.0% 

Interromper visitas 2.0% 3.0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 

Investigar histórico de relações 

sexuais 0.0% 0.0% 0.0% 2% 0.0% 0.0% 

Levar até a UBS 4.1% 0.0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 

Levar caso para equipe 8.2% 3.0% 0.0% 6% 4.8% 5.0% 

Orientar contracepção pós parto 2.0% 6.1% 10.0% 2% 0.0% 0.0% 

Orientar e testar ISTs 0.0% 6.1% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 

Orientar não interromper os estudos 0.0% 0.0% 0.0% 2% 0.0% 0.0% 

Orientar para não abortar 0.0% 3.0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 

Orientar sobre benefícios do pré-

natal e riscos de não fazer 16.3% 15.2% 20.0% 2% 9.5% 0.0% 

Pedir para mãe falar com pastor 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0.0% 5.0% 

Sensibilizar ACS ou outras 

profissionais 0.0% 3.0% 0.0% 2% 0.0% 0.0% 

Solicitar apoio do NASF 6.1% 15.2% 10.0% 6% 9.5% 15.0% 

Sugerir benefício de renda 0.0% 0.0% 0.0% 2% 0.0% 0.0% 

Sugerir cursos para o rapaz 0.0% 0.0% 0.0% 2% 0.0% 0.0% 

Sugerir grupos de prevenção e 

acompanhamento 2.0% 0.0% 0.0% 4% 0.0% 0.0% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da codificação das respostas às vinhetas sobre encaminhamentos. 

 

A partir da tabela acima, os principais encaminhamentos que identificamos, com base na 

frequência/recorrência ou relevância para reprodução de desigualdades, foram: intensificar visitas 

das ACS; solicitar apoio do NASF; alterar horário de consulta; orientar sobre benefícios do pré-

natal e riscos de não fazer; levar caso para equipe; conversar com paciente; acionar mãe; acionar 

família; acompanhar em casa; informar sobre direitos da gestante. As comparações estão descritas 

na sequência, separadas por tópicos. Ressalvamos, no entanto, que nem todos os encaminhamentos 

aparecem em cada tópico, porque a proposta é captar elementos que se destacam. 

 

• Comparação dos encaminhamentos por UBS: notamos pouca ou nenhuma diferença em 

intensificar visitas das ACS, solicitar apoio do NASF, levar caso para equipe e conversar 
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com paciente. Na UBS A, são mais recorrentes orientar sobre benefícios do pré-natal e 

riscos de não fazer e acompanhar em casa, sendo que neste caso há diferenças entre 

vinhetas. Já na UBS B, são mais recorrentes alterar horário de consulta e acionar mãe, e 

em ambos os casos há diferenças entre vinhetas. 

 

• Comparação dos encaminhamentos por vinheta e UBS: percebemos que intensificar 

visitas das ACS é mais forte para a Vinheta Geral e para a Vinheta 1 nas duas UBS; solicitar 

apoio do NASF é mais recorrente para a Vinheta 1 e para a Vinheta 2 na UBS B; alterar 

horário de consulta é muito frequente para a Vinheta Geral, nas duas UBS, embora na UBS 

A este encaminhamento não tenha sido mencionado para as outras duas vinhetas e, na UBS 

B, o encaminhamento tenha sido menos frequente para a Vinheta 1 e para a Vinheta 2;  

orientar sobre benefícios do pré-natal e riscos de não fazer  é bastante frequente para as 

três vinhetas na UBS A e, na UBS B, não foi mencionado para a Vinheta 2 e foi mais fraco 

para a Vinheta Geral e para a Vinheta 1; conversar com paciente é um encaminhamento 

mais frequente para a Vinheta 1, em primeiro lugar, e para a Vinheta Geral, em segundo, 

nas duas UBS, e não foi mencionado para a Vinheta 2 na UBS A; por sua vez, acionar mãe 

foi mais frequente para a Vinheta 2 nas duas UBS, sendo que, na UBS A, foi muito menor 

para a Vinheta 1 e inexistente para Vinheta Geral e, na UBS B, foi bastante frequente para 

a Vinheta 1 e menor para a Vinheta Geral; por fim, acompanhar em casa foi mais frequente 

para a Vinheta 2, na UBS A, e mais frequente para a Vinheta Geral, na UBS B. 

 

• Comparação dos encaminhamentos entre profissionais: não foram registradas diferenças 

significativas. Acreditamos que isso aponte para padronização ou, ainda, para articulação 

das ações entre equipe, já que os encaminhamentos hipoteticamente levantados, por vezes, 

cabem a outras profissionais que não as respondentes. 

 

5.4.3.1 Síntese da análise sobre encaminhamentos 

Diante do exposto, percebemos que intensificar visitas das ACS para tentar aproximar a 

gestante é o encaminhamento mais padronizado e recorrente para casos de grávidas adolescentes. 

Junto de conversar com paciente e orientar sobre benefícios do pré-natal e riscos de não fazer, 

relaciona-se com as interpretações sobre a paciente ser imatura, irresponsável e não se importar 
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com a criança. Esses três encaminhamentos visam incentivar a tomada de responsabilidade e 

conscientização – ou motivação com o serviço –, o que passa tanto por falas de acolhimento e 

compreensão com o momento difícil, como por estratégias de “amedrontar” para que a adolescente 

“caia na real”. Esses encaminhamentos revelam como as profissionais enxergam essas mulheres 

como menos capazes de escolha, indivíduos com menos agência: trata-se de encaminhamentos que 

partem da ideia de tutela, no sentido de aumentar cuidado, observação, intervenção etc. 

Também nesse sentido é que entendemos o encaminhamento acionar mãe, que é mais 

frequente, nos três casos, na UBS B. Pensamos nesse encaminhamento, principalmente, em 

comparação com acionar família, que é pouco recorrente. Mais uma vez ressalvada a nossa 

caracterização da família da V1 como monoparental, nota-se o quanto a mãe é acionada em 

detrimento da família ou dos pais (linha anterior), especialmente para a Vinheta 2. Esses 

encaminhamentos estão conectados com as interpretações sobre mãe e família na subseção anterior. 

Percebemos, nessa decisão informada pelos julgamentos, uma forte responsabilização da mãe nas 

interpretações sobre as vinhetas, em comparação com o pai (ou mesmo com os pais ou com a 

família, em abstrato). Este aspecto também apareceu diversas algumas vezes na exploração aberta 

do reasoning na seção 5.2. 

Ademais, lembramos que a adolescente e sua mãe sofrem mais as consequências dessa 

categorização em relação ao pai da criança e seu núcleo familiar. Acionar o parceiro não é um 

encaminhamento muito disseminado: é muito frequente na UBS A, para a Vinheta Geral, e em 

menor medida na UBS B, para a Vinheta 2. A Vinheta 1 fica de fora desse encaminhamento nos 

dois casos. Esse aspecto é interessante, principalmente, quando pensamos no quanto se mobiliza a 

própria adolescente e, especialmente, sua mãe, ainda mais quando tomamos em conta que este é o 

caso de maior vulnerabilidade. Também não há muita mobilização da família ou da mãe do 

parceiro. 

Quanto a solicitar apoio do NASF, em geral, serve com indicação de preocupação ou 

necessidade de esforços especiais e ação multidisciplinar. Percebemos que é um encaminhamento 

bastante cogitado para casos de “gravidez na adolescência”, já que é mobilizado para as três 

vinhetas. Por sua vez, alterar horário de consulta é uma prática mais comum na UBS B, onde, 

segundo descrições, casos de gravidez na adolescência são mais recorrentes. É uma concessão mais 

comum e fácil de ser feita do que acompanhar em casa (fazer pré-natal, consultas, exames), por 

exemplo, que é uma solução não desejada pelas profissionais, porque implica desfalque para a UBS 
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e um aumento de trabalho desnecessário. Assim, este costuma ser um encaminhamento mobilizado 

quando outras soluções falharam, como o aumento das visitas, a tentativa de conversar com a mãe 

da paciente etc. 

Esse encaminhamento – como os demais – também depende do quanto as pacientes 

merecem esforços extra. O merecimento, como discutimos, está ligado à necessidade, 

responsabilidade pelo problema e motivação para resolvê-lo – processos ligados à atribuição de 

identidades e engajamento com o serviço que discutimos neste capítulo e que foram explicitados 

na discussão sobre as interpretações das vinhetas. Mas, como mencionamos, a fixação de 

identidades não é imutável, isto é, pode ser negociada ao longo dos encontros. Por meio de 

formulações hipotéticas sobre quais encaminhamentos dariam, a depender da reação das pacientes, 

as profissionais mostram como dão “chances” – ou fazem pequenos testes de merecimento, como 

discutem Maynard-Moody e Musheno (2003) – para que as usuárias façam jus a um tratamento 

melhor. Para várias sugestões de encaminhamento, elas afirmam que “se não funcionar” ou “se não 

der certo”, elas tomarão outra atitude. 

O caso extremo de não merecimento acarreta interromper visitas, com comunicação às 

chefes e anotação em prontuário. Este encaminhamento foi apenas excepcionalmente mencionado, 

mas mostra o limite das consequências da não aderência. Na listagem da sequência de 

encaminhamentos de cada profissional (APÊNDICE H), percebemos que a alteração de horário é 

muito frequente em ambas as UBS, tendo, na UBS B sido unanimidade como primeiro 

encaminhamento entre as ACS. Encaminhamentos como conversar com a mãe e/ou a paciente são, 

em geral, concomitantes aos demais e parte da intensificação de visitas das ACS, que é também 

uma das primeiras medidas evocadas. Mais difícil e somente empreendidos em caso de falha das 

medidas anteriores são os acompanhamentos (consultas e coletas de exame) em casa, porque 

desfalcam a unidade e aumentam o trabalho. Por fim, a medida extrema e narrada como "o último 

recurso" ou "o limite" é a interrupção das visitas – mediante aviso das superiores e registro em 

prontuário. 

Por fim, mencionamos dois encaminhamentos que, embora sejam excepcionais, são 

reveladores de como os processos de categorização acarretam reprodução de desigualdades. O 

primeiro está diretamente ligado ao debate de atribuição de merecimento (deservingness) versus 

reconhecimento da titularidade de direitos (entitlement). Isso porque a decisão de orientar sobre 

direitos da gestante não teve menções para a Vinheta Geral e foi raro para Vinheta 1 nas duas UBS, 
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mas para a Vinheta 2 foi mais frequente na UBS B, e ainda mais na UBS A. Esses resultados 

remetem à discussão sobre categorização como processo que reconhece direitos ou atribui 

merecimento, porque embora exista um leque de direitos de gestante em jogo – paternidade, pensão 

alimentícia, auxílios de renda, direitos reprodutivos – a ideia de direitos, no campo, apareceu com 

mais força quando vinculada a trabalho, possibilidade de concessão de atestado médico e 

autorização para faltar no trabalho em razão da consulta. A concentração desse tipo de 

encaminhamento na V2 evoca a ideia de quais direitos são mais fáceis de identificar e de quem é a 

titularidade. 

O segundo encaminhamento que mencionamos, enfim, é a orientação para não abortar. 

Como alertamos na discussão das respostas abertas sobre o tópico, trata-se de um atendimento 

extremamente sensível do ponto de vista ético, especialmente considerando as consequências de 

dar seguimento ou interromper uma gestação para a paciente. É importante notar, no caso das 

vinhetas, que este encaminhamento foi exclusivamente direcionado à Vinheta 1, que é justamente 

a situação mais vulnerável e que, conforme expusemos nas interpretações que antecedem os 

encaminhamentos, mobiliza mais julgamentos de valor das profissionais. 

 

5.5 Gênero na ESF: as profissionais, o reasoning e a potencial (re)produção de 

desigualdades 

Ao longo deste último capítulo, nós desenvolvemos nossa proposta de explorar a 

dimensão de gênero no bojo dos esforços de contextualizar, ao caso urbano brasileiro, o debate 

sobre burocracia de nível de rua e desigualdades na perspectiva dos processos de categorização e 

julgamento. Atendemos este objetivo olhando para três camadas: a posição social das profissionais 

e a feminização dos postos de trabalho no nível da rua; os processos de categorização e julgamento; 

e as consequências relacionadas à (re)produção de desigualdades. 

Na primeira parte, além de discutir como as profissionais descrevem sua habilidade para 

o trabalho com base em atributos socialmente lidos como “femininos”, enfatizamos as diferenças 

de raça e condição socioeconômica entre elas. Em regra, as ACS são as mais próximas das 

pacientes-usuárias, seguidas das auxiliares de enfermagem. As demais profissionais – enfermeiras, 

médicas, profissionais NASF e gerente – são mais distantes. Contudo, existem nuances nessa 

compreensão por UBS: na UBS A, o público não é exclusivamente o da ESF, o que leva algumas 

das profissionais com nível superior desta unidade a serem mais próximas das pessoas atendidas 
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pelo motivo oposto ao das ACS e auxiliares. Já na UBS B, todo o público atendido é da ESF. A 

sutileza está na posição social das enfermeiras, que narraram trajetória de ascensão social e 

afastamento de uma realidade anteriormente mais próxima das pacientes-usuárias. 

Tendo essas informações em mente, partimos para análise do conteúdo das categorizações 

e julgamentos, que se mostraram baseadas não somente nos aspectos de classe/posição 

socioeconômica, mas especialmente na diferenciação moral – especialmente no caso das ACS e 

das auxiliares. Nesse sentido, o caso empírico revelou como valores – relacionados à composição 

e dinâmica familiar, ao comportamento das pacientes e ao grau de conhecimento e informação que 

tinham sobre sexo e prevenção – orientaram esses processos por meio da criação de fronteiras 

simbólicas que separa as profissionais das pacientes-usuárias. 

Como explicitamos ao longo do capítulo, os discursos compartilhados das profissionais 

criam comunidades morais, com base em repertórios socialmente compartilhados sobre gênero, 

especificamente na temática da saúde reprodutiva. São interpretações sobre a falta de autonomia 

de adolescentes grávidas, sobre qual o papel social de mães e pais numa família, sobre quais 

escolhas reprodutivas em relação a anticoncepção e número de filhos são legítimas, entre outras. 

Aqui neste trabalho, trabalhamos com a perspectiva de que, não necessariamente, essas 

categorizações e julgamentos são revertidas em decisões concretas. Apesar disso, procuramos 

explorar a conexão entre o reasoning e os encaminhamentos, a partir das vinhetas, para alertar para 

o potencial de (re)produção de desigualdades. 

Nas discussões, com inspiração nos debates reconstruídos no capítulo 3, procuramos 

alertar para a reprodução de desigualdades entre famílias; para a estigmatização do comportamento 

de lazer (ex: baile funk), das atividades sexuais e das parcerias das pacientes-usuárias; para a tutela 

das decisões e vida sexual e reprodutiva das pacientes-usuárias; e para a reiteração de desigualdades 

intrafamiliares, pela reafirmação de papéis sociais de gênero – tanto na esfera privada, como na 

relação com o serviço de saúde – ao não responsabilizar pais e parceiros, que são menos 

categorizados ou cuja ausência e falta de engajamento com anticoncepção não é muito 

problematizada, e ao projetar valores sobre maternidade segundo os quais mães devem dar o 

exemplo, são responsáveis pela orientação e cuidado e precisam dar apoio a toda a situação. 

Todas essas consequências, além do cenário mais amplo que retratamos, precisam também 

ser compreendidas nos efeitos que produzem em cada um dos contextos de UBS que descrevemos. 

Qual a cor da adolescente que frequenta o baile funk? De quem é preciso “ficar em cima” e 
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“amedrontar” sobre as doenças de que será culpada caso não vá até a UBS? Quem são as Vitórias 

a quem se recomenda não abortar? Qual a realidade das mães irresponsáveis, que não orientam e 

não dão apoio? A caracterização dos territórios de implementação no capítulo 4 nos dá pistas de 

quem são essas mulheres e como estão expostas a (re)produção de desigualdades que já 

experimentam na sociedade (PIRES, 2019). Nesse ponto, é imprescindível considerar como a 

articulação das desigualdades de gênero com as raciais e socioeconômicas colocam algumas 

mulheres, para além da desigualdade em relação aos homens, em maior vulnerabilidade do que 

outras (BIROLI, 2018b; DAVIS, 2016; HOOKS, 1984). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo discutir as dinâmicas de (re)produção de 

desigualdades sociais no nível da rua, no contexto urbano brasileiro, com ênfase especial nas 

questões de gênero e socioeconômicas, e como elas se revelam nos encontros críticos do trabalho 

na linha de frente. Com base em análises que discutem a dimensão política e organizacional do 

trabalho da burocracia de nível de rua, assim como em discussões que iluminam aspectos 

sociológicos, ligados a processos de categorização e julgamento, procuramos responder duas 

perguntas principais: i) como as condições e incentivos dos sistemas político e organizacional são 

refletidos em eventuais práticas de reprodução de desigualdades de gênero, por meio da ação 

discricionária; e ii) como processos de categorização marcam o exercício da discricionariedade, 

considerando desigualdades socioeconômicas e de gênero. 

Para analisar as questões, escolhemos o caso da saúde reprodutiva na atenção primária em 

saúde, por sua intrínseca relação com questões centrais para a gênero. Em primeiro lugar, 

analisamos normativos de nível federal e municipal, que além de explicitar a configuração formal 

da implementação, mostraram quais são os principais comandos, para profissionais da linha de 

frente, sobre o tema de nosso recorte. Em segundo lugar, entrevistamos médicas, enfermeiras, 

profissionais do NASF, auxiliares de enfermagem e agentes comunitárias de saúde, procurando 

levantar aspectos que permitissem discutir tanto a perspectiva organizacional como a de 

categorizações e julgamentos nos temas de atenção à saúde reprodutiva. 

Na primeira perspectiva, de acordo com as regras (espaço) e com os relatos de cotidiano 

(ação), as profissionais têm substancial discricionariedade no dia a dia dos atendimentos. Elas 

relataram como exercem a discricionariedade ao descrever situações em que decidem o que, 

quando e como fazer nas consultas de pré-natal; quando e como trabalhar anticoncepção pós parto; 

o que recomendar a quem nas visitas. Essas são decisões que elas precisam tomar enquanto parte 

de suas funções, mas o fazem em face de algum grau de incertezas, devido à imensa profusão de 

leis e orientações (PIRES, 2017b; RAAPHORST, 2018), além das ambiguidades presentes 

(MATLAND, 1995), principalmente, nos comandos de “orientar” e “informar” que não 

especificam o conteúdo disso ou os responsáveis. 

Por um lado, essa dinâmica está ligada ao fato de que é justamente o papel dessas 

burocratas de nível de rua fazer avaliações, inferências, diagnósticos e tratamentos – nos termos de 

Abbott (1988) – sobre demandas cotidianas. Por outro lado, além de possivelmente ensejar 
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sobreposição de tarefas e eventual competição profissional (ABBOTT, 1988), as indefinições de 

conteúdo podem dar lugar a um exercício de discricionariedade que não está conectado a um saber 

profissional, mas a elementos “humanos” da interação com usuários (HARRITS, 2016), como os 

processos de categorização e julgamentos que retomaremos adiante. 

Ademais, chamamos atenção para os constrangimentos e restrições que são narrados pelas 

profissionais, em razão da falta de recursos ou das metas de produtividade que precisam atingir, 

ambos em face da demanda que têm. No primeiro aspecto, identificamos diferenças por UBS, 

embora as duas tenham apontado falta de espaço físico: enquanto, na UBS A, a demanda relativa 

é um pouco menor e existe menor precariedade de materiais, na UBS B, a demanda é muito grande, 

o que se reflete em maior desgaste ou indisponibilidade dos recursos necessários, como aparelhos 

sonar, balanças, suplementos receitados etc. 

As metas de atendimento estipuladas pelo MS e pela SMS-SP, por sua vez, foram 

pontuadas nas duas UBS, como atravessamento cotidiano. Elas se refletem, segundo as 

entrevistadas, em restrições de tempo para consultas e visitas domiciliares, o que as leva, em alguns 

casos, a “racionar” a disponibilidade do serviço – por exemplo, ao não oferecer orientação completa 

sobre contracepção ou fazer visitas mais rápidas, que deixam de tratar esse tema, para priorizar 

outras questões. Se, da perspectiva das BNR, esse tipo de estratégia serve para ajudar a lidar com 

a pressão e demanda (TUMMERS et al., 2015), da parte de pacientes-usuárias pode significar 

restrição de acesso, falta de informação e/ou atenção insuficiente às suas necessidades. Nesse 

registro, portanto, a (re)produção de desigualdades de gênero tem a ver com as consequências de 

ações discricionárias, as quais, por sua vez, decorrem de determinadas condições estruturais. A 

ideia de que essas práticas podem aprofundar as injustiças a grupos que já se encontram em situação 

desfavorável pode ser ilustrada com as diferenças territoriais e a maior concentração de pessoas 

em vulnerabilidade na região B. 

Em se tratando da perspectiva de categorizações e julgamentos, enquanto componente do 

exercício da discricionariedade, atentamos para os contornos desses processos como reflexos de 

distância-proximidade social ou de questões de moralidade. Assim, nosso exercício de análise e 

contextualização focou em três camadas: as profissionais, em sua posição social e condição mais 

próxima ou mais distante das pacientes-usuárias que atendem; os processos de categorização e 

julgamento; e os encaminhamentos, que podem deles decorrer e acarretar reprodução de 

desigualdades relacionadas a gênero. No primeiro segmento, é importante demarcar que, por vezes, 
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tratar genericamente de “equipes de ESF” camufla as diferenças entre os atores que estão na linha 

de frente desse atendimento. 

Comumente, as ACS têm maior proximidade social com as pacientes-usuárias e, depois 

delas, as auxiliares de enfermagem, ao passo que as outras profissionais são mais distantes. Mas 

essas questões têm gradações diferentes em cada unidade. Na UBS A, é maior o contraste entre 

tipos de pacientes com os quais algumas das profissionais têm contato, porque se trata de uma 

região com bons indicadores socioeconômicos e que, ao mesmo tempo, tem áreas mais vulneráveis, 

onde se implementa a ESF. As questões de proximidade e distância social, portanto, passam pela 

presença de grupos em posições sociais mais altas e grupos em posições sociais mais baixas – 

diferentemente da UBS B, onde todo o público é coberto pela ESF e, assim, tende a ter perfil mais 

homogêneo. Portanto, na UBS A, existem algumas profissionais que são socialmente mais 

próximas de pacientes justamente pela posição social mais elevada, como é o caso das profissionais 

de ensino superior que moram na região. 

Toda essa caracterização é importante, porque, como discutimos no capítulo 5, esteve 

refletida em esquemas de categorização orientados por classe/posição social, ainda que estes não 

tenham sido predominantes em relação às categorizações por conteúdo moral. Para chegar a esse 

entendimento, construímos nossa análise em torno de alguns eixos temáticos da codificação, que 

revelaram os preenchimentos das categorias oficiais por outros esquemas de interpretação. Trata-

se das discussões sobre: coletividades abstratas, que mapeou interpretações acerca de pacientes-

usuárias em explicações que relacionavam suas características avaliadas como positivas ou 

negativas – na temática da saúde reprodutiva – em relação ao território e às características 

socioeconômicas de onde se encontram; pacientes fáceis e difíceis, que esquematizou 

justificativas com base na motivação de pacientes-usuárias – nesse caso, compreendida como 

adesão à contracepção –, em esclarecimento e abertura para questões relacionadas a sexo e 

prevenção e no papel e dinâmica de suas famílias; e semelhança ou diferença com pacientes, que 

identificou, nos discursos e representações das profissionais sobre pacientes, a criação de fronteiras 

simbólicas. 

Juntos, os três pilares de análise revelaram seis eixos de preenchimento das 

categorizações, isto é, de identificação “do problema”: condição socioeconômica ou classe; 

comportamento; família; conhecimento sobre sexo e prevenção; questões de saúde; e papel do 

serviço. Na exposição dos dados, ficaram evidentes aspectos da categorização que revisamos, tais 
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como seu caráter de processo cognitivo de julgamento: mais do que o modo como as profissionais 

referiam-se às pacientes, explicitou-se o modo como articulavam as explicações e interpretações 

sobre elas. As categorias, inclusive, muitas vezes foram combinadas – como as de público 

esclarecido e que tem autocuidado (UBS A), ou as de público vulnerável e que “não está nem aí” 

(UBS B). Ainda, percebemos, nas valorações, os traços de classificação ou agrupamento,  o aspecto 

de atribuição de direito ou merecimento e, ainda, seu funcionamento como mecanismo redutor de 

ambiguidades sociais (MØLLER, 2009). 

Neste ponto, é importante enfatizar que os dois últimos eixos de categorização foram 

bastante excepcionais, enquanto o primeiro, referente a classe/condição socioeconômica, não foi 

mobilizado por ACS e, por auxiliares de enfermagem, foi em pequena medida – o que relacionamos 

aos pertencimentos e posições sociais discutidas. Ao mesmo tempo, nos demais eixos, diversas 

foram as interpretações, de todas as profissionais, sobre como devem se comportar as pacientes, 

qual deve ser o papel das famílias, o quanto se deve saber e ser aberto a temas de vida sexual e 

prevenção etc. Ou seja, a moralidade foi o principal substrato das categorizações. Chamamos 

atenção, aqui, para o quanto os valores anunciados são relacionados a repertórios sociais mais 

amplos sobre gênero e saúde reprodutiva. É sobre esses fundamentos que são criadas as 

comunidades morais – nos termos de Lamont (2000; 2017) – de profissionais em relação a 

pacientes. 

Toda essa discussão é importante pela compreensão desses processos como o passo 

anterior ao exercício da discricionariedade (MØLLER, 2009). Nesse sentido, procuramos explorar 

essa conexão, ao demonstrar como os processos de categorização e julgamento podem funcionar 

como lógica que orienta a ação. Diante disso, em primeiro lugar, fizemos uma discussão sobre as 

respostas ao roteiro semiestruturado sobre três tópicos importantes para o dia a dia da saúde 

reprodutiva na APS: métodos contraceptivos, aborto e entrega para adoção pela via judicial. 

Apreendemos, nesta parte, dinâmicas de raciocínio sobre público-alvo de determinadas 

intervenções numa lógica de encaixe entre “tipos” de paciente (categorias sociais) e tipos de 

método contraceptivo. Além disso, na discussão dos atendimentos antes ou depois da realização de 

abortos, explicitamos situações delicadas em que a necessidade de reasoning e decisão profissional 

– inferência, diagnóstico, tratamento (Abbott, 1988) – podia acarretar situações de graves 

reprodução de desigualdades e afastamento do serviço por culpabilização e medo. 
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Mas a análise, até esse ponto, dependeu das narrativas que as profissionais ofereceram e 

cujas possibilidades de aprofundamento, durante as entrevistas, foram limitadas. Assim, a 

sequência do nosso trabalho procurou oferecer outra perspectiva, ao “inverter a narrativa”, isto é, 

oferecer a mesma situação para diferentes profissionais e, assim, poder comparar as lógicas 

empregadas para compreender as situações e eventuais encaminhamentos. Embora não consigam 

cobrir toda a riqueza do campo sobre saúde reprodutiva, as vinhetas têm potencial de fazer 

comparações. Nossa escolha, inspirada no campo preliminar e exploratório, buscou abordar uma 

realidade complexa e frequentemente mencionada no debate público quando se pensa esse tema. 

Desse modo, examinamos as vinhetas em relação à aderência ou não ao território, o que 

serviu para retomar a questão territorial das coletividades abstratas; às interpretações sobre o 

problema, o que permitiu uma retomada dos eixos de reasoning – com as ressalvas que apontamos 

sobre o teste do elemento religioso como explicação para a “falta de esclarecimento”; e aos 

encaminhamentos, que ofereceram conexões mais claras com os processos de categorização. No 

primeiro ponto, houve maior identificação das vinhetas com casos atendidos na UBS B, o que 

suscitou novamente as relações entre noções de público e território. 

Em relação às interpretações, há um destaque importante para a comparação entre UBS:   

a maior concentração de categorizações do eixo socioeconômico na UBS A – onde os casos 

apresentados são menos recorrentes, suscitam mais estranhamento e, assim, reforçam diferenças 

que estão ligadas a classe/distância social, especialmente em relação à Vinheta 1. Esta, aliás, é alvo 

de mais categorizações de comportamento, o que atesta com mais clareza as avaliações sobre a 

“má cidadã” e a não constituição de merecimento de acordo com seu comportamento e sua família. 

Já olhando para o eixo familiar, chamamos atenção para o fato de que o nas outras duas vinhetas 

(VG e V2) ocorre maior responsabilização das mães dentro das famílias, ao passo em que pouco 

ou nada se categoriza pais e parceiros. 

Esses aspectos remetem a visões sobre papéis de gênero nas famílias e são reproduzidos 

nos encaminhamentos, reiterando desigualdades intrafamiliares: nas respostas das profissionais, 

elas sugerem acionar mais as mães e adolescentes do que os pais e parceiros. Outro conjunto de 

encaminhamentos que se conecta com as interpretações são os de intervenção, orientação e 

aconselhamento. A conexão reside justamente nas interpretações sobre imaturidade e 

irresponsabilidade das adolescentes – o que acarreta, segundo as lógicas que apresentaram, 

necessidade de tutela, no sentido de aumentar cuidado, observação, intervenção etc. Nos 
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encaminhamentos, por sua vez, não há diferença significativa entre profissionais. Essas situações 

são achados da pesquisa sobre como processos de categorização e julgamento são (potencialmente) 

traduzidos em decisões discricionárias que reproduzem desigualdades. 

As situações de (re)produção de desigualdades que discutimos, nesta dissertação– seja na 

dimensão político-organizacional, seja no debate sobre categorizações e julgamentos – contraria o 

sentido proposto pelas orientações oficiais sobre saúde reprodutiva. Como discutimos no capítulo 

4, é possível apreender nas regras um comando de não discriminação e de redução de desigualdades 

de gênero. Assim, ainda que nem sempre a incorporação do conceito de gênero seja no sentido de 

compromisso explícito com transformação das relações desiguais (MARCONDES; DINIZ; 

FARAH, 2018), podemos falar que essas situações produzem efeitos em sentido contrário ao 

pretendido pelas políticas públicas (PIRES, 2019). 

A ideia deste trabalho foi, sobretudo, mostrar como os encontros cotidianos são 

reveladores de questões sociais mais amplas e desafios para o Estado. Assim, nosso trabalho não 

se propôs a pensar soluções ou propor caminhos para mudar essa realidade. Contudo, levanta o 

questionamento sobre o que se pode e o que não se pode esperar, a título de transformação de 

desigualdades, do nível da rua. A discussão sobre o tema não pode ser descolada das condições 

estruturais em que se inserem as profissionais, seja do ponto de vista dos alicerces das próprias 

políticas e organizações públicas, ou do ponto de vista sociológico, de inserção social. 

Inclusive, é importante que sejam evitadas lógicas de responsabilização individual e 

culpabilização das profissionais para que se dê atenção ao enorme desafio que é colocado na mão 

das BNR: implementar políticas de atenção à saúde reprodutiva, em contextos diversos de 

desigualdades sociais e disponibilidade de recursos, sendo elas próprias, em alguns casos, 

submetidas a condições contextuais muito parecidas das mulheres que atendem e, em outros, em 

condições muito diferentes. Quase invariavelmente, as profissionais manifestam cuidado e carinho 

pelas pacientes e, acreditam, fazem o que podem para lhes oferecer o que é melhor. Mas o que 

fazer para disputar o preenchimento que dão sobre isso? Como políticas públicas conseguem 

canalizar, no nível da formulação e gestão, alterações para as percepções e preenchimentos de 

sentidos nas pontas? Essas questões permanecem em aberto e precisam ser encaradas para que se 

pense transformações efetivas. 

Por fim, sinalizamos algumas limitações do trabalho. Em primeiro lugar, apontamos que 

nossa discussão foca nas profissionais e, desse modo, deixa de apreender como usuárias e usuários 
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relacionam-se com o serviço e negociam suas posições. Além disso, ao não centrar nos usuários, 

nossas considerações sobre como as desigualdades reproduzidas afetam as pessoas e as colocam 

em maior vulnerabilidade são sempre com base em características gerais e hipotéticas – sobre o 

contexto nacional, sobre os territórios, sobre as desigualdades de gênero – e não avança na 

compreensão sobre o cotidiano das usuárias-pacientes, seja na esfera pública ou na vida familiar.  

Em segundo lugar, mesmo em se tratando do olhar para as profissionais, destacamos a 

ausência de discussão sobre quais fatores individuais das profissionais – como religião, idade, 

formação, tempo de serviço, carreira na saúde, entre outros – explicam ou influenciam os processos 

de categorização. Em terceiro lugar, embora tenhamos aventado possibilidades de competição 

profissional, não exploramos as tensões e disputas entre elas no dia a dia de trabalho – o que poderia 

complementar o debate sobre a diversidade das equipes multiprofissionais. Teria sido interessante, 

por exemplo, entender como as profissionais explicam-se parecidas ou diferentes umas das outras. 

Nossa pergunta do roteiro sobre “bom relacionamento” rendeu, na maioria dos casos, respostas 

genéricas sobre boa convivência. 

Como agenda futura, sugerimos que pode ser interessante um olhar que integre as 

perspectivas de usuárias e profissionais na temática de gênero e reprodução de desigualdades, 

inclusive na relação com diferentes equipamentos públicos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO 

O entrevistado 

• Seu nome e idade? 

• Qual sua formação? Como você decidiu se tornar [BNR]? 

• Há quanto tempo você trabalha nesta UBS? É a primeira vez que passa na atenção básica? 

• Onde você mora?  

o O quão perto/longe é do seu trabalho?  

o Sempre morou na região? 

• Você tem religião? Qual? 

o E frequenta alguma igreja no bairro onde trabalha?  

• E quanto a associação comunitária, clube, etc? 

• Você se identifica como de qual raça/cor (branco, pardo, preto, amarelo e indígena)? 

 

O trabalho com saúde reprodutiva 

• Descreva um dia típico de trabalho. 

o E nessas práticas, o que tem a ver com planejamento familiar, métodos 

contraceptivos, acompanhamento pré-natal, gravidez e controle de ISTs? Conte que 

tipo de atendimentos faz para esses temas.  

▪ Conteúdo para potencialmente explorar, a depender da resposta 

• Anticoncepcional 

• Diu 

• Camisinha (feminina e masculina) 

• Pré-natal 

• Esterilização (laqueadura e vasectomia) 

• Diafragma 

• Implante subcutâneo?  

• Reunião de planejamento familiar? 

• Como funciona o cartão pré-natal, quem preenche 

• Dst 

• O que é normal encontrar no seu dia a dia com esse tema? E o que não é normal?  

o Como você lida com situações assim? 

• Que tipo de paciente você atende para esse tipo de tema?  

o Você gosta deles(as)?  

o Você os considera parecidos ou diferentes de você? 

o Tentar explorar se o trabalho é orientado para indivíduos, família, se foca mais em 

mulheres, homens 

• Sobre esses tópicos, quais pacientes são mais fáceis e quais são mais difíceis de 

atender/tratar? Por quê?  
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• Qual a sua relação com os demais serviços da rede que tratam sobre esse tema? Existe uma 

boa comunicação? Você sabe de outras iniciativas na região com finalidade de informar 

sobre direitos reprodutivos (outros serviços, ONGs, escolas, etc)? 

• Quais os principais problemas e desafios que você enxerga no que diz respeito ao 

planejamento reprodutivo? 

 

O trabalho – organização, regras, relação com colegas 

• O que você gosta no seu trabalho? [Sentimentos, relações com os colegas, relação com 

gerente e equipe etc.]. 

• A gestão oferece suporte para que você possa realizar seu trabalho da melhor maneira 

possível?  

• Você sempre tinha os materiais que precisava para trabalhar [Abordar recursos]? E 

especificamente com direitos reprodutivos? 

• Você recebeu algum treinamento para trabalhar na UBS? Qual?  

o Tinha alguma especificidade ao tratar de temas ligados à planejamento familiar, 

contracepção, acompanhamento pré-natal e prevenção de ISTs? 

• Quem você contata quando tem dúvidas sobre a melhor forma de proceder no trabalho? 

• Como é a relação com os colegas na unidade? [Médicos, enfermeiros, aux. Técnicos, acs, 

equipes NASF]. 

• Você acha que tem autonomia para realizar seu trabalho? 

• Com relação às regras para seu trabalho, você sente que existem muitas regras?  

o Pode citar algumas?  

o E você entende que há leis ou regulamentos internos que são injustos ou errados? 

o Você lembra das regras sobre planejamento reprodutivo? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Juliana Rocha Miranda, RG 48.375.804-8, CPF 395.249.488-77, pesquisadora do programa 

de mestrado em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e integrante do 

Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), convido 

____________________________________________________________________ a participar da 

pesquisa intitulada “Direitos reprodutivos na Atenção Básica em Saúde: categorizações e julgamentos”, que 

trata da atuação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e eventualmente outros profissionais no que toca 

às práticas de acesso, orientação e informação que promovam direitos reprodutivos no bojo da Atenção 

Básica em Saúde.  

Você participará de uma pesquisa que tem por objetivo analisar as práticas cotidianas de atenção 

à saúde reprodutiva e direitos reprodutivos que provem acesso, orientação e informação sobre esse tema na 

atenção básica. Além das práticas, espera-se entender as visões de mundo, percepções e valores dos agentes 

implementadores em relação aos pacientes – que não serão entrevistados. Como benefício, tem-se o 

aprendizado com a análise e a possibilidade de refletir sobre melhorias nas políticas de atenção à saúde 

reprodutiva. A pesquisa envolve observação/acompanhamento na Unidade Básica de Saúde para descrição 

das atividades que envolvem atendimento em saúde reprodutiva. Além disso, você participará de uma 

entrevista com duração de cerca de 30 minutos, baseada em questões relativas ao seu trabalho e às pessoas 

que atende. A finalidade do roteiro desta entrevista é registrar as percepções, opiniões, valores e sentimentos 

sobre sua atuação pessoal ou institucional – assim como de terceiros que achar relevantes – no tema da 

pesquisa. Os riscos da pesquisa são baixos, pois todas as entrevistas serão anônimas e não haverá exposição 

dos(as) entrevistados(as) para a prefeitura ou para colegas. O único risco é de constrangimento com as 

perguntas, mas você pode se negar a respondê-las. Além disso, a concessão da entrevista é totalmente 

voluntária e você é totalmente livre para recusá-la ou retirar seu consentimento a qualquer tempo sem 

nenhuma penalidade ou perda de benefícios. A entrevista será gravada e posteriormente transcrita para fins 

de análise dos dados. O conteúdo da entrevista será estritamente utilizado para fins acadêmicos da pesquisa, 

a saber, relatórios e artigos acadêmicos e os dados coletados – gravações da entrevista, transcrições e 

anotações – serão armazenados e tratados exclusivamente por mim, a pesquisadora responsável. A análise 

das entrevistas será feita em conjunto e não será divulgada a identidade de nenhum dos participantes. Você 

tem direito de ser informado sobre os resultados da pesquisa. Você não terá qualquer despesa pessoal ao 

participar desta pesquisa. Não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dano pessoal 

comprovadamente causado por esse estudo, você tem direito de solicitar indenizações legalmente 

estabelecidas. Os dados e materiais coletados serão utilizados somente para esta pesquisa. Qualquer dúvida, 

esclarecimento ou reclamação deverá ser dirigido a mim, pesquisadora responsável. Posso ser contatada, a 

qualquer tempo, para tratar da entrevista, pelo e-mail: juliana.rocha.ismart@gmail.com e telefone: (11) 

98530-4986. Além disso, diante de qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos 

éticos dessa pesquisa, você deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo, Rua General Jardim, 36, 1º andar. Telefone 3397-2464 - e-mail: 

smscep@gmail.com. 

CONSENTIMENTO: Eu _________________________________________________, natural 

de _______________ residente à ____________________________________________, telefone 

________________ estou de acordo com o convite em participar da pesquisa supramencionada, nos termos 

deste TCLE.   

Assino duas cópias do presente termo, sendo uma para mim.   

Assinatura do(a) participante: _____________________________. Data:  

  

Assinatura do entrevistador(a): ____________________________. Data:    

  

mailto:juliana.rocha.ismart@gmail.com
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APÊNDICE C – LIVRO DE CÓDIGOS 

 

Nome Descrição Arquivos 
Nº de 

referências 
Subcódigos Arquivos 

Nº de 

referências 

Aborto Todas as referências espontâneas 

ou estimuladas sobre casos de 

aborto. 29 34 

  

    

Autopercepção Forma como as profissionais 

descrevem seu papel e seus 

atributos. 30 66 

Gostar de ajudar, gostar de 

contato 30 43 

Papel na saúde reprodutiva 14 18 

Dia a dia Descrição do cotidiano das 

profissionais 

29 66 

Trabalho em geral 
28 39 

Trabalho com saúde 

reprodutiva 27 63 

Entrega para 

adoção 

Todas as referências espontâneas 

ou estimuladas sobre entrega 

para adoção. 11 13 

  

    

Fácil x Difícil Resposta à pergunta sobre quais 

pacientes são fáceis e quais são 

difíceis na temática da saúde 

reprodutiva. 

22 23 

Fácil 

10 10 

Difícil 15 18 

Sem recorte 7 7 

Material, 

Recurso 

Referências espontâneas ou 

estimuladas aos materiais e 

recursos para o trabalho, 

28 39 

Trabalho em Geral 

28   

Trabalho com saúde 

reprodutiva 27   

Métodos 

contraceptivos 

Todas as referências sobre 

métodos contraceptivos. 24 57 

  

    

NASF Descrição do trabalho do NASF 8 10       

Normal x 

Anormal 

Resposta à pergunta sobre quais 

pacientes são normais e quais 

não são na temática da saúde 

reprodutiva. 
9 9 

  

    

Parecido x 

Diferente 

Resposta à pergunta sobre quais 

pacientes semelhantes e quais 

são diferentes na temática da 

saúde reprodutiva. 

27 34 

Parecidos 

12 14 

    Diferentes 21 23 

Percepção de 

autonomia 

Resposta à pergunta sobre 

liberdade para atuar. 28 40 

  

    

Posição social 

(geral) 

Respostas das perguntas sobre 

perfil, relação com território, 

trajetória, SUS dependência etc. 

31 53 
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Problemas e 

desafios 

Resposta à pergunta sobre quais 

são os problemas e desafios para 

a saúde reprodutiva. 26 36 

  

    

Rede Resposta à pergunta sobre 

relação com rede. 16 31 

  

    

Relação com 

profissionais 

Resposta à pergunta sobre 

relação com outros profissionais. 31 64 

  

    

Relação com 

usuários 

Resposta à pergunta sobre gostar 

ou não das pessoas que atendem. 24 56 

  

    

Suporte da 

gestão 

Resposta à pergunta sobre 

existência de suporte da gestão. 26 28 

  

    

Território-

região-área 

Todas as referências 

(espontâneas) sobre o 

"território", "área" ou "região". 29 59 

  

    

Treinamento Resposta à pergunta sobre 

oferecimento de treinamento. 26 28 

  

    

Usuários-

pacientes 

Todas as menções e descrições 

sobre usuários-pacientes 33 147 
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APÊNDICE D – MATERIAIS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

COMPARAÇÕES ENTRE UBS A PARTIR DAS ENTREVISTAS 

Percepções sobre características do território A 

  A : Território-região-área 

1 : GUBSA 

  Profissão = Gerente 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Eu acho que, assim, no final ela ta bem estruturada, a saúde da mulher, sabe? Aqui pelo menos, nessa região, eu tenho onde fazer 

várias coisas, mamografia, eu tenho onde encaminhar. Eu não tenho fila de espera de mamografia, eu tenho onde encaminhar pra 

fazer exames. Então é não é uma cois- cirúrgia ginecológica... onde entra a parte cirúrgica não, entendeu? Mas no geral você 

encontra as referÊncias, não é tão difícil, existem as referências bem delimitadas. 

E sozinha eu também não vou fazer grande coisa... né, a verdade é essa, né? Chega e eu preciso das referências para encaminhar, 

pra resolver, pra tentar ajudar, da especialidade eu preciso. Ta bom? 

 

Então, mas isso que eu to te falando, cirúrgico é um gargalo, entendeu? É um problema. Entrou num processo que precisa de 

cirúrgia: é um gargalo. Mas se você precisa de exames, de um mastologista, até de uma especialidade de um mastologista: eu não 

tenho fila de espera de mastologia, eu não tenho. É feito um diagnóstico de um câncer é rapidamente, um de mama, rapidamente 

encaminhado, entendeu? Eu não tenho. Pode ser uma coisa específica de [DISTRITO]. Mas é que eu vejo o mundo muito aqui, né? 

Mas eu conheço o mundo aqui, né? (risos) Cada um com seu mundo. Mas eu não tenho essa dificuldade. Talvez é uma região 

mais... fácil, né, você pensa assim, "ah, você tem o [NOME DE HOSPITAL]", apesar que o [NOME DE HOSPITAL] tem porta 

fechada, mas tem umas coisas que eles dão sim, entendeu, de referência... Então, né, entendeu, é uma região mais, é melhor, eu 

diria. É mais fácil. Até pra transporte, né, se você pensar nisso. Até no sentido de... você tem linha de metrô [COR DA LINHA DE 

METRÔ], você tem a [NOME OD BAIRRO]... é muito, muito mais fácil, assim, a mobilidade na região.  

 

Aqui, assim, as famílias são muito pequenas. As famílias são compostas de uma ou duas pessoas. Ce vai nas casas, são poucas... 

Raro você encontrar 4, 5 pessoas numa casa. Raro. eNTENDEU? E aí assim, aquilo, às vezes é idoso cuidando de idoso. Um com 

80 e outro com 88. Um cuidando do outro. Aí um morre e quem cuida do outro? Não tem filho, não tem sobrinho, moram no 

exterior... Aì como fica? Tem bastante demanda de ministério pra entrar com psicólogo, psiquiatra... 

2 : M2UBSA 

  Profissão = Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Aqui, nessa UBS principalmente, eu vejo pouca DST em comparação aos serviços que eu trabalho no Rio de Janeiro, por exemplo. 

Então, aqui a gente tem também, não é um número tão grande de pré-natal. Agora eu acho que eu tô com 14 gestantes, então é mais 

ou menos esse número, tem lugares que é bem mais, né. 

3 : M1UBSA 

  Profissão = Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

N.I. 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Assim, de pré-Natal eu acho que é um dos lugares que eu menos tenho menos gestantes. Eu acho que eu devo ter em torno de umas 

dez, onze gestantes atualmente. Eu já trabalhei em UBS que eu tinha 33, então assim, à princípio, na minha rotina, eu acho que 

pelo...pela característica do bairro também, né. É, eu atendo muito mais hipertensos, um pouco menos diabéticos, mas a grande 

maioria são hipertensos. Assim, a grande maioria é hipertenso e diabético. Aqui a [REGIÃO A], não sei vocês chegaram a...não sei 

se a [GUBSA] chegou a comentar, mas, assim, é um bairro que tem muito idoso. É um dos bairros que mais tem idosos em São 

Paulo. A gente pensa a [REGIÃO A] jovem, né. É um dos bairros onde tem uma maior população idosa de São Paulo. Então, 

assim, a gente atende uma população bem idosa. O perfil do que a gente atende, assim...às vezes eu olho a minha agenda,  às vezes 

eu acho um ou outro que é mais jovem. Mas a grande maioria é acima de 60. Quando não tem os super idosos, que são acima de 

85. Então, assim, por isso, também, o perfil de ter muito mais tempo dedicado a hipertensos, né.  

4 : E1UBSA 

 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Não 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Aqui a gente tem um público bem heterogêneo, né. A gente tem pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e a gente tem pessoas 

que têm uma situação de vulnerabilidade por causa da abrangência do território. O território é muito heterogêneo aqui, então a 

gente pensa "ah, [REGIÃO A] não tem vulnerabilidade", mas a gente tem o território de [DISTRITO] que é bastante vulnerável, 

então acho que tem ocupações, né, então a gente acaba atendendo de tudo, né. 

 

Aqui a gente tem muitas gestantes que têm condições de comprar na farmácia, mas por aí elas ficam sem tomar. É triste...é triste 

5 : E2UBSA 

 

Aqui na UBS, se for considerar aqui, aqui na UBS, geralmente, temos mulheres trabalhadoras que fazem pré-natal conosco, tá. 

Aqui por ser uma região um pouquinho mais nobre do que da Zona Norte, que era periferia, as mulheres que engravidam aqui, elas 
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  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Amarela 

  SUS dependente = 

Não 

  Vínculo com o 

território = Não 

muitas vezes não optam por fazer o pré-natal no SUS, fazem pelo convênio. Então, assim, a gente recebe aqui são muito mulheres 

que trabalham nas casas, ou por cuidadoras, ou domésticas, acompanhantes aqui dos moradores do território, mas que por tarem no 

território a gente faz acompanhamento de pré-natal. 

 

Já na Zona Norte é diferente, né, na Zona Norte são moradoras, geralmente de idade menor que aqui, né, idade... Tivemos...lá tem 

muito mais gestação na adolescência, tínhamos bastante abaixo dos 20 anos, diferente daqui, que aqui não temos quase. E...mas lá 

não tinha tanta dificuldade de adesão também, assim, por a gente trabalhar num território mais é...mais carente provavelmente elas 

vinham porque não tinham outra escapatória em termos de atendimento pelo convênio. Mas eu não sei se é isso bem que você me 

perguntou.  

 

É, aqui é bem diferente o público assim...E aqui tem bem menos por causa das mulheres que fazem em convênio, diferente de na 

periferia, que, assim, na minha própria equipe eu tinha 30 gestantes, aqui eu tenho 7, se muito, 8. 

 

F1: Interessante, faz bastante diferença, né, até pelo...Talvez apareça a quantidade de atendimento, não sei... 

F2: Não, acho que pelo poder aquisitivo das mulheres aqui. Elas têm melhor educação, acesso à saúde pelo convênio, então elas 

não acessam tanto o SUS como na periferia. 

 

Então, como eu cheguei aqui em março, eu não peguei muito a questão do Implanon aqui, tá, e eu também não vi muita colocação 

de Implanon até agora. Implanon a gente indica pra uma população muito específica, né. Então, lá na periferia era um caso que 

tinha muita demanda. Eram usuárias de drogas, que não aderiam a nenhum outro método contraceptivo injetável ou oral, então o 

Implanon, ele se encaixava muito ao perfil de lá. Aqui, eu acredito que têm alguns casos que necessitem, mas particularmente eu 

não peguei. 

 

 

 
6 : AE2UBSA 

  Profissão = Auxiliar 

de Enfermagem 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

 Olha, eu vejo aqui o público maior, principalmente sífilis, são os homoxessuais. É, o público aqui é bem grande e é desde aquele 

que não tem a orientação básica como o mais instruído, com ensino superior. Eles tão se contaminando muito, e a gente avisa, 

explica, fala que no momento do tratamento tem que se preservar, não é pra deixar de fazer, mas tem que se preservar, porque 

senão recontamina e assim por diante vai também contaminando outras pessoas. Então, aqui, essa região aqui é...tem bastante.  

7 : AE1UBSA 

  Profissão = Auxiliar 

de Enfermagem 

  Raça = Preta 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Ah, porque é...a demanda é maior e, assim, às vezes vem diagnóstico que a pessoa não tá esperando, que eu acho que é a parte mais 

difícil de dar o resultado, não sou eu que dou, mas eu acho que é uma parte muito difícil. Porque, assim, aqui é uma região que não 

tem muita demanda. Lá onde eu trabalhava tinha a questão da gravidez na adolescência, que eu achava isso muito difícil. Era muita 

coisa, assim, bem feia. Mas aqui não, aqui não tem muito isso. Então não tem muito, não tem muitas gestantes aqui. 

 

F1: Quando você pensa lá e aqui. Se você fosse pensar lá, pra pensar... 

F2: Gravidez na adolescência. 

 

F1: Gravidez na adolescência. 

F2: E o abuso, crianças. 

 

F1: Nossa, que pesado! 

F2: É, lá é bem pesado. 

 

F1: Onde que era mesmo? 

F2: Parelheiros.  

 

F1: Parelheiros.  

F2: É. Tinha uma comunidade lá, próxima da UBS que era bem difícil. Ainda é, né, bem difícil. Bem difícil mesmo. É muita 

violência de criança, dos próprios pais, tios, avós, é muita coisa feia.  

 

F1: Então você sente essa diferença?  

F2: Sim, é muita diferença, lá tinha coisas de, tipo, cem grávidas, cento  e poucas grávidas. Aqui não, aqui é cinco por equipe, às 

vezes, no máximo seis, a equipe já tá tipo "nossa, já tem muita grávida." Lá era cinquenta grávida por equipe, era bastante. E a 

maioria adolescência...adolescente. Eles não tinham muita perspectiva de vida, de sair de lá...de... Porque é bem lá pra dentro, bem 

pra lá de Parelheiros. Bem no meio do mato praticamente, é um povoadinho no meio do mato. Então tem muito, essa diferença é 

muito grande. 

 

 

8 : ACS3UBSA 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

É isso que eu ia dizer. Na minha região, poucas gestantes. Eu acho que em dois anos e meio eu tive cinco gestantes só. Pouca 

gestante e, assim, que sempre fizeram o pré-natal certinho. As gravidez de nenhuma foi planejada, foi...aconteceu. Inclusive, eu 

tenho uma que saiu agora daqui. Ela era ACS, né, e agora tá grávida. Acabou de sair, veio coletar sangue. 
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N.I. 

  Vínculo com o 

território = Sim 

É que eu tenho muito idoso. Minha micro tem cen...eu tenho cento e quarenta e seis idosos, jovens em faixa assim reprodutiva, eu 

tenho menos, tenho menos. E que tem intenção de engravidar, é menos ainda. As pessoas hoje em dia não querem engravidar. O 

público da minha micro, como é um...Eu trabalho na área mais nobre, então é um público de um poder aquisitivo maior e que tem 

mais controle, eles evitam mais. Eles evitam. Todos como o pessoal...costuma tomar anticoncepcional. 

 

Não, não tenho muito adolescente, não, e os que eu tenho moram com os pais. Não tenho muito, não. Entre quatorze e vinte e 

cinco, vinte e seis anos, é meu menor índice de atendimento. Eu tenho até menos contato porque é o pessoal que já trabalha, estuda 

o dia inteiro. Muitos fazem faculdade. Pouco contato com eles eu tenho.  

 

 

 

 

 

 

 

9 : ACS6UBSA 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

N.I. 

  Vínculo com o 

território = Sim 

A minha microárea, eu...é...eu tenho mais idosos. 

 

F3: Eu não tenho quase crianças, é...gestante eu tenho uma só, mas tá baseado mais mesmo de paciente acima de 60 e acima de 80, 

eu tenho muitos.   

 

F1: Mais idoso.  

F3: Mais idoso; muitos moram sozinhos, alguns têm rede de apoio, outros não, então são os que a gente tem que dar mais 

assistência, né. Não, eu tenho bast...apesar de ter bastante idoso, eles não tem, assim, tantas comorbidades, são poucos, né; restrito 

eu também não tenho muito, tenho 4 restritos, restrito é o que não pode sair de casa, mas não que esteja acamado.  

 

 

 

 
10 : ACS2UBSA 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Como você descreveria, pra mim, o público da região? 

Mais idoso! Aqui são mais idosos que procuram o posto de saúde. Ou vêm pra medir pressão, medicamento, trocar o aparelhinho 

da glicemia pra isso... EM média tem mais. É, do ponto de vista idoso, gestante e consulta diária de rotina. 
 

12 : ACS4UBSA 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

É bem misto. Eu tenho...a minha micro tem uma parte bem nobre e outra bem mais vulnerável, né. E eu tenho bastante crianças de 

zero a cinco anos, tá, é bastante criança, pouca gestante, no momento, tá. Bastante idoso e bastante trabalhador também. É uma 

coisa que...trabalhador a gente questiona muito porque eu estranhei bastante quando eu saí da micro que eu estava, porque a equipe 

não costuma cadastrar trabalhador. Então a gente...até o último momento pra cadastrar a gente vai batendo o pé, vai investigando se 

realmente mora tal e tudo...E a gente tem uma certa dificuldade de visitar o trabalhador, né. E nessa micro quando eu mudei pra 

essa micro era engraçado, eu estranhei bastante, né. A gente estranha bastante, porque cada ACS trabalha de uma forma diferente, 

né.  Aí eu não aceitava quando a ACS....o trabalhador falava...o empregado doméstico falava assim 'ai, vamos marcar um horário. 

Vem agora'. Eu falava ‘pô, eu tô trabalhando também, né. Então eu não vou tomar seu tempo, né. E pra mim era muito estranho 

porque na micro que eu tava, eu entrava na casa, pelo menos na cozinha, né. Aqui não, e as demais é sempre do portão pra 

fora...principalmente prédio, que eu tem bastante prédio...eu falava 'pô, mas isso não é visita, né. PSE, né, então, né, não funciona, 

né'. 'Ah, mas a outra não entrava'. Eu falei 'a outra já foi, né, sou eu, né". 

 

O que é mais comum... Ah, daí eu encontro todas as situações, que cada dia é uma situação diferente, né. Você vai...Por exemplo, 

agora na época da pandemia a gente tá terminantemente proibido de fazer visita, né. Mas tem algumas famílias vulneráveis na 

minha microárea que eu tenho que ir, não tem como, né. E por mais que você fale 'coloque a máscara, vou falar com você se você 

tiver com a máscara', mas se o cidadão ele tá alcoolizado, já tá lá pra lá de Bagdá, né. Ou uma família que você tem que ir durante 

um mês, mais de duas vezes. Aí você vai lá, você reza o pai nosso todo dia e a pessoa não consegue entender, aí cê vai lá de novo, 

né. É isso aí. 

 

 

 

 

 

13 : ACS5UBSA 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

A minha microárea, eu...é...eu tenho mais idosos. 

F2: Igual.  

F3: Eu não tenho quase crianças, é...gestante eu tenho uma só, mas tá baseado mais mesmo de paciente acima de 60 e acima de 80, 

eu tenho muitos.   

 

Mas alguns dos restritos, como ela fala, a gente tem o apoio, que é o PAI. O PAI sempre entra nessa daí para ajudar os restritos.  

 

F1: Tá bem. A sua microárea é parecida com a dela? 

F2: É idêntica à dela.  

 

F1: Mais idoso, pouco adolescente, pouca gestante.... 

F2: Idoso, pouco adolescente, eu tenho duas gestantes que não passam aqui porque elas ficam no convênio, mas pediram o cadastro 

para garantir, né. É...adolescente eu tenho muito pouco, muito trabalhador e muito idoso cuidando de idoso. É o que a gente mais 

tem na área: idoso cuidando de idoso. Rede de apoio deles? Tem, mas são...é difícil a gente insistir para rede de apoio ajudar o 

idoso, muito difícil. Então é...a gente vai fazer as visita, que que eles querem? eles querem mais é conversar, mais carinho, 

mais...é...companhia. Faz muita falta companhia.  
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14 : NASF1UBSA 

  Profissão = NASF - 

Psicóloga 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

N.I.  

  Vínculo com o 

território = Sim 

Pouco. Diante da população que a gente tem, não aparecem muito esses temas relacionados à reprodução. Porque a gente tem uma 

população aqui que é muito idosa, né, apesar das pessoas acharem que a [REGIÃO A] é um bairro boêmio, né, a maioria que mora 

aqui é idoso, que já não passa mais por essas questões. 

 

 

15 : NASF2UBSA 

  Profissão = NASF - 

Educadora Física 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Vendo também um pouco da questão do território, mas fazia grupos de idosos, grupos de... sempre mesclando coisas, assim. 

 

Agora nesse território tem muito mais idosos, então acho que a gente é mais acionado para fazer AMPI, avaliação 

multidimendional da pessoa idosa, que acho que é bastante utilizada, né. 

 

Bom... é... acho que tem um universo grande de pessoas aí, né. EU sempre tenho mais contato com adultos. Mais idosos. É... Nesse 

território, assim, é que eu tenho que pensar em outro NASF. É muito diferente daqui pra lá. Lá é um território, uma unidade de uma 

área com mais crianças. Aqui a gente ta numa OSS, de uma maneira geral, aqui tem muitos trabalhadores e idosos. Então eu acho 

que a gente tem pouca gestantes, né... É... homens a gente vê, mas acho que homens mais vlehos também, né. Então eu, 

particularmente, circulo mais pessoas com doenças crônicas, a gente circula mais com essa população  

 

É que é isso, né. Tem um pouco acho que a ver com o território, um pouco o funcionamento da unidade. Então às vezes são 

acionados outros profissionais pra compor, né. Eu tive num território pouco tempo trabalhando com um, uma enfermeira que fazia 

essa orientação sobre a saúde reprodutiva, tudo. E aí lá eram 3 unidades, né. É isso que eu te falei, trabalhei em vários lugares. 

Então teve lugar que a gente teve adolescente gestante, mais vulnerabilidade, volume maior de crianças. Então essa é uma temática 

que aparecia um pouco mais. Aqui eu nunca tive, nesse território e nesse tempo que eu to aqui, uma ação tão direta de território 

com a saúde reprodutiva. 

 

É... acho que hoje uma grande dificuldade é as pessoas em situação de rua, que ta aumentando muito na unidade. A gente tem o 

Pop que faz o apoio, mas ce vai ver muito no território, essa segregação. Então é isso, a gente bate nessas questões. Questões 

políticas, questões econômicas. Isso perpassa. Perpassa saúde... Nãp tem como, né, porque a gente ta inserido no mundo em que 

tudo isso aparece. Acho que isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 : NASF3UBSA 

  Profissão = NASF - 

Assistente Social 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Ele é acessível. Aqui, comparado com outros lugares que eu trabalhei, a região é uma região privilegiada. No sentido de ter maiores 

acesso, metrô, ônibus várias linhas. Onde ela vai desaguar já é outra história. Eu diria que é um oasis a [REGIÃO A]. Claro que 

tem suas questões sociais de pessoas que já moram há muitos anos e, se você conversar com elas, elas tão se sentido prejudicadas, 

elas tão sendo empurradas pela verticalização, isso do ponto de vista geográfico, elas, de alguma forma, tão mudando. Moradores 

com 40, 50 anos, eles vão dizer pra você que ta difícil. 

 

Tem, se você olhar, tem becos aqui, tem moradores antigos que estão em pequenas comunidades, como [NOME DA 

COMUNIDADE]. A gente tem morador dentro da [NOME DO BAIRRO], que é um bairro bom, todo certinho, famílias que foram 

perdendo vínculos ou foram tendo outro tipo de problemas e agora tão em situação de drogadição; uma vó com mais de 80 anos 

com 5 casas no mesmo espaço, todos eles com uma grande questão de saúde importante. HIV, questão da dependência química. Já 

passaram alguns por reclusão, espaço precário, trabalho precário... Então, tem. To dizendo assim, que é um Oasis do ponto de vista 

de quem olha e diz "olha, o que ce faz aqui no serviço social?". Não tem nada se você pensar assim. Mas ainda que não houvesse, 

tem. A gente atende as mulheres que vêm trabalhar, que são as empregadas domésticas. Tem ainda as que tem situação de 

violência, muita coisa velada, né, tanto morador antigo. Então tem. 
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Percepções sobre características do território B 

  A : Território-região-área 

1 : GUBSB 

  Profissão = Gerente 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Eu acho que isso é um desafio no sentido que pensar que essa realidade de famílias mais vulneráveis e que algumas não saem nem 

do seu território, então vamos pensar que a gente está na zona sul de São Paulo, e que algumas dessas famílias nunca foram no 

centro de São Paulo, sei lá, em lugares que todo mundo conhece, Avenida Paulista, sei lá, Santo Amaro que é mais perto, tem 

famílias que nunca foram lá, só vivem dentro do seu próprio território, então elas só visualizam aquela realidade, aquela 

vulnerabilidade, e aí isso diminui a oportunidade de pensar sobre opções para a vida, então eu só conheço essa escola, essas 

pessoas, esses vizinhos e essas mulheres, e essas mulheres têm como planejamento de vida reproduzir independente de qualquer 

coisa e aí eu vou reproduzir também porque eu também quero ter meu companheiro, meu filho, minha casa ou morar com os meus 

pais e assim eu vou vivendo e não penso sobre. E aí a gente traz para essa família uma responsabilidade que ela não planejou, ela 

não pensou sobre, e as vezes não viveu isso antes, então se é uma adolescente ela não tem noção do que é, né, pensar sobre saúde 

reprodutiva, então acho que o grande desafio nosso é provocar isso nessas pessoas que estão, nesse lugar de vulnerabilidade, 

periférico, e aí eu falo periférico não falando só de território, periférico em todos os sentidos da palavra, elas estão na periferia do 

cuidado, na periferia da educação, na periferia das políticas públicas, então famílias muito esquecidas por todos os braços públicos 

que a gente conhece, e as vezes a unidade é o único braço público que a gente tem aqui junto com a escola. Então acho que o 

desafio é tentar fazer com que essas pessoas pensem para além disso, e deixem de sair desse lugar onde as vezes elas são colocadas 

enquanto periféricas, que é uma periferia que as vezes é imposta né. 

3 : M1UBSB 

  Profissão = Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

a minha área geralmente é uma área bem vulnerável, então ela tem pendências todos os dias, é...e daí eu descobri que eu não posso 

ter muito controle, porque os meus pacientes faltam, mas vem um outro no lugar (risos), e eu vou tendo que aprender a me adaptar.  

 

Eu acho que é um das áreas mais vulneráveis que eu já conheci. Eu gosto de participar de projetos, é...voluntários, mas é que 

realmente foi onde eu me deparei com uma realidade maior de deficiência, então, não ter banheiro, ter fossa, ter só um cômodo, ser 

chão batido, a maioria não é alvenaria, então realmente uma realidade bem diferente. Então, eles necessitam de um 

acompanhamento e algumas vezes de explicações diferentes para poder aderir.  

 

Tem. Como a minha área eu considero ela muito vulnerável, e é a área que sempre tem mais gestante, eu tenho que ficar bem em 

cima em relação a contraceptivo.  

 

E a minha área é uma área que tem bastante sífilis, então você trata, trata, trata, e elas se reinfectam bastante. É...mas em relação a 

método contraceptivo, eu gosto da da medroxiprogesterona, que é trimestral.  

 

Os dois. É...já na adolescência se eu vejo que tem um espaço, e eu acho que é minha área já é bem propícia para adolescente 

começar a usar o contraceptivo, então, sim, tento sempre introduzir esse assunto, mesmo com a mãe do lado. E de uma forma 

normal, porque é bem normal nessa área. E elas procuram bastante falando...algumas só querem vir para trocar o contraceptivo, 

elas não querem nem saber da pressão alta (risada). Mas elas querem o contraceptivo se elas já entendem essa realidade. Então, tem 

assim: tem as que têm dificuldade para aderir, que tem vários filhos; e tem as que já entenderam que o contraceptivo é o pulo do 

gato (risada). 

 

Algumas vezes falta, eu sempre tento dar uma passada na farmácia pra perguntar o que que tá faltando. Até porque eu sei que na 

minha área não dá para você prescrever uma medicação que não esteja no SUS. Eles não vão conseguir. Então já enfrentei bastante 

de não saber o que prescrever quando não tinha, mas aí você vai ganhando experiência, daí cê sabe: não tem esse, vai naquele. 

Então, algumas vezes falta, mas a gente vai se ajeitando.   

4 : M3UBSB 

  Profissão = Médico 

  Raça = Branco  

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Aqui são 30 mil pessoas que a unidade cobre, então é muita gente. E é uma população bem carente, bem carente. Então várias 

vezes eu preciso começar do zero, orientação eu sou bem didático aqui: como que faz lavagem nasal? eu pego um vídeo pra 

mostrar como que faz o básico, sabe, coisas que eles não sabem. Aí coisas que, tipo, como usar um dipirona. Que ce pergunta, e 

mano ce ouve cada resposta! É complicado. 

 

Paciente da equipe, o típico...? Normalmente tem mais de dois filhos, é uma mulher de... a minha área não é uma área velha, então 

é uma mulher de 25 a 35 anos, com 2, 3 filhos. E... Às vezes mais de um parceiro, assim, sabe? Já ta num terceiro casamento, essas 

coisas. Mas... E a maioria não trabalha, né, vive, parece que o filho é... o relacionamento, ela... ela tem filho pra manter o 

relacionamento, manter uma estabilidade social, sabe? Tipo... Mas aí não dá certo, pula pro outro marido, tem outro filho... Meio 

que assim, é bem... Precária essa área.  

 

EU entrei em fevereiro e eu já via que tinha gente acomodada, sabe? Muita gente acomodada. E eles, se deixar, eles querem que a 

gente faça todo dia consulta dentro da casa deles. É... acha que é obrigação e a gente cve que no particular não é tão fácil você ir 

numa consulta. 
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5 : E1UBSB 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Parda 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Exatamente. A nossa população é uma população vulnerável, não deixa de ser, entendeu. Então acho que é só isso mesmo que eu 

sinto um pouco mais assim de dificuldade mesmo. Ela vem procurar e eu não tenho como ofertar pra ela. 

 

6 : E2UBSB 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Preta 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Até porque... é uma área, né, carente, tem muitos pacientes que eles têm os problemas deles, às vezes eles vêm e as únicas pessoas 

que eles têm pra contar somos nós e a gente tem que se sensibilizar. Porque muitas vezes você sabe que a culpa não é sua, mas você 

é a única pessoa que ele tem ali na frente pra poder descarregar tudo aquilo. Então eu falo que, se você não gostar, você não 

consegue fazer bem feito.  

7 : AE1UBSB 

  Profissão = Auxiliar 

de Enfermagem 

  Raça = Parda 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Ah, então, aqui na nossa região a gente tem um índice bem alto de gravidez na adolescência, e de gravidez não planejada também, 

né, mas acontece. 

 

: Ah, tem, porque aqui também...nossa, é um índice altíssimo de, principalmente, sífilis. Que brota, brota. Então, a gente sempre 

atende os pacientes, né, que tem sífilis. E a gente orienta eles, porque quanto mais cedo for o diagnóstico e o tratamento, e eles 

fizerem o tratamento corretamente, né, é essencial pra se recuperar. Então, a gente sempre atende.  

 

 
9 : ACS2UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Tem aquelas famílias que se recusam, que tem as recusa mesmo, não querem. Tem quintais, muitos...e quintais com muitas casas, 

têm quintais grandes, são muitas casas. Tem duas, três pessoas que querem cadastro, tem outras que não querem, mas isso aí não 

me deixa triste, porque lá na frente tem outras que precisam, 
 

10 : ACS3UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Tem bastante a ver, né. Eu percebo, assim, que eu sempre sou a campeã, pelo menos da nossa equipe, de ter gestante. A minha área 

é bem fértil.  

 

É bem fértil a minha área. Sempre eu sou a que tem mais, né, eu já cheguei a ter onze gestantes, né, na área. A gente conversa 

bastante, tem uma...uma comunicação bem legal com todas as gestantes da minha área, né, desde a...eu não tenho nenhuma menor 

de idade, né, todas elas são maiores de idade. A maioria....na verdade todas, são casadas, né. Foi, assim, uma gravidez planejada, 

né, não foi um coisa assim 'ah, aconteceu'. A maioria delas já queria e já trabalhava pra isso. Mas eu vejo que na minha área a...a 

grande parte das mulheres gostam, né, e querem ter. 

 

pelo menos na minha área é uma coisa que pega bastante, as mulheres tão sempre querendo filhos e...sempre tenho, sempre tenho 

gestante, é raro a vez que eu não tenho, mas eu sempre converso bastante, né, é...a grande maioria sempre o primeiro filho, né, 

então eu falo assim 'olha, filho é lógico que é uma benção, né, mas tem algumas coisas que você precisa saber, eu pego no pé 

de...depois de consulta'. Graças a Deus eu não tenho problema, todas as minhas gestantes gostam de acompanhar, né, e 

acompanham bonitinho, apesar de eu ter bastante, elas sempre vêm.  

 

12 : ACS5UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

EM 2017 teve um conjunto habitacional que foi entregue aqui no nosso bairro, onde veio morar mais ou menos umas 2 ou 3 mil 

famílias, que dá maios ou menos 5mil pessoas. Essas pessoas que chegarama aqui no bairro são pessoas que há 10, 5 anos tiveram a 

casa desabrigada de algum lugar. ENtão 2017 eles entregaram os apartamentos e aí abriu a vaga de ACS pra cada consomínio. 

ENtão eu faço um condomínio e aí nessa rua onde eu trabalho são 7. ENtão são 7 condomínios e 5 agentes comunitários. 

 

Eram unidades de MInha Casa Minha Vida? 

Sim, sim... E aí por algum motivo tiraram a casa de todas essas famílias e aí entregaram. Então veio mais ou menos umas 2000 

famílias aqui pro bairro. Aí assim que entregou o apartamento, mais ou menos em maio, em junho já abriram processo seletivo pra 

ter agente que monitora dentro de cada condomínio. Foi bem rápido. 

 

Poucas grávidas?  

Tenho poucas. Hoje mesmo eu tenho três grávidas. E no meu condomínio mora... Mulheres acho que tem 300 mulheres, 400. E eu 

tenho 3 grávidas. Nenhuma é menos de idade.  
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13 : ACS6UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente = 

Não 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Não, em geral não. É mais difícil. Um ou outro que vem na consulta, que quer entrar. Eu tive uma que já teve bebê. E ele vinha na 

consulta. Ele chegava na porta do consultório, mas ele não entrava. E eu sempre falava pra ele: "não mas pode entrar, pode vir 

aqui." E ele "não, não precisa". Mas assim, elas são bem tranquilas. Na minha área eu não tenho nenhuma grávida com menos de 

20 anos. Já melhorou. 

 

Não... Na minha área, assim, que eu me lembre, nunca teve aborto. Pelo menos relatado, não. 

 

14 : ACS1UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Preta 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Na minha área eu não tenho nenhuma adolescente gestante, nem na minha área antiga nem na nova. Eu não tenho adolescente 

gestante. 

 

16 : NASF2UBSB 

  Profissão = NASF - 

Nutricionista 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

A gente tem um território aqui, falando especificamente dessa área, né. A gente tem um território aqui, que ele é muito... Quer 

dizer, uma área dentro do território, que é muito... que é  muito vulnerável, que é uma área de... de invasão, então... ce não encontra 

saneamento básico, ce não, não... enxerga uma condição de moradia decente pra se criar uma criança, para se gerar um filho... 

então... tem a questão da droga, da violência muito presente... então acho que esses casos são os mais difíceis, onde você não sabe, 

porque nem sempre ce tem o que fazer. Isso é uma coisa que me deixa angustiada também, que...  

 

 

 

17 : NASF3UBSB 

  Profissão = NASF - 

Assistente Social 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Aqui a gente... é que assim, como é uma unidade muito grande, tem áreas específicas. Tem uma área que eles têm convênio 

médico, é um perfil que eles não solicitam tanto, mas tem área que é de vulnerabilidade, que é uma área de ocupação. Então ali é 

vulnerabilidade extrema. Mas de equipe pra equipe tem sua especificidade. Varia conforme o microterritório. 

 

Acho isso bem importante, porque a gente trabalha com uma população que eles criam um pouco essa dependência, esse 

assistencialismo, né. E não, acho que a gente aqui não pode ser muleta, a gente tem que fazer com que eles busquem, né, 

autonomia... pensamento e.. vçao em busca do que eles querem. 

 

 

 

Usuários fáceis e difíceis Território A 

 

 A : Difícil Síntese B : Fácil Síntese 

2: M2UBSA 

  Profissão = 

Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Às vezes, a dificuldade maior são em 

pessoas com escolaridade mais baixa, 

mesmo, sabe, de menor classe social 

assim, porque mesmo que a gente 

explique, informe tudo, não só uma vez, 

né, porque às vezes ela retornam em 

várias consultam e a gente insiste ainda 

no assunto, mesmo assim ainda tem 

muito tabu, tem muita desinformação, e 

coisa que pega de conhecido, então, eu 

acho que a maior dificuldade são com 

essas pessoas mesmo. 

 

E também, às vezes, mulheres mais 

velhas, na faixa de quarenta anos, que 

têm medo de engravidar, mas têm várias 

contraindicações, a gente fica no 

impasse de qual o método melhor, e aí é 

um pouco mais difícil de escolher 

Pessoas com escolaridade 

baixa -> precisa repetir muitas 

vezes a orientação, porque não 

entendem; têm muito tabu e 

desinformação. / Mulheres 

mais velhas, na faixa de 40 

anos -> têm medo de 

engravidar, mas têm várias 

contraindicações e não querem 

colocar DIU 

Olha, eu acho que mais 

fácil são as mulheres mais 

novas. São as meninas 

mais novinhas, assim, em 

vários sentidos, 

clinicamente porque 

normalmente têm poucas 

contraindicações e porque 

parece que as mais novas 

têm a cabeça mais aberta 

pra determinados 

assuntos, sabe, e 

conversam numa boa. 

Mulheres mais novas, as 

novinhas -> 

clinicamente, porque 

têm poucas indicações e 

porque têm a cabeça 

mais aberta para 

determinados assuntos, 

conversam numa boa 
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porque não quer botar DIU, enfim. Eu 

acho que as dificuldades maiores são 

nesse sentido assim. 

4: E1UBSA 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Branca 

  SUS dependente = 

Não 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Eu acho que aquela...a questão, por 

exemplo da sífilis, a gente atende 

bastante aqui gente com queixa, com 

sífilis, e sífilis é uma doença que 

normalmente não dá sintoma. Então...o 

tratamento é dolorido, a penicilina, né. 

Então, às vezes, as pessoas falam "poxa, 

mas eu não sinto nada, eu não tô com 

queixa, por que que eu tenho que me 

tratar?". Então, assim, tem uma certa 

resistência, assim, de alguns pacientes. 

Eu acho que principalmente homens, né. 

"Eu não sinto nada por que que eu tenho 

que tratar?" E aí, essa falta de sintoma, 

acho que gera a resistência no 

tratamento. Mas não que seja uma regra, 

assim, eles são mais exceção do que 

regra. Normalmente eles aceitam bem o 

tratamento, até mesmo quando é uma 

gestante com sífilis, o parceiro topa 

tratar, entendeu? Não chega a ser um 

grande problema, mas é aí que a parte 

mais delicada, assim. 

Homens com sífilis que não 

querem se tratar, porque não 

têm sintomas 

 
  

 

 

Usuários fáceis e difíceis Território B 

 
A : Difícil Síntese B : Fácil Síntese 
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1: GUBSB 

  Profissão = 

Gerente 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Caso em que eu acho que a gente 

não, a gente teve um caso que a 

gente não teve muita, tem alguns 

né que a gente não teve muito 

essa possibilidade de conversar 

sobre, que eu lembro de alguns, 

mas no geral são mulheres que 

tem, chegam já grávidas, de 

relações abusivas e que elas não 

conseguem sair dessa relação 

abusiva né, e aí a gente cruza 

com aqueles relatórios de 

violência, que eu recebo 

relatório do pronto socorro de 

que ela chegou lá, a gente já 

recebeu relatório de mulheres 

com fratura de face, fratura de 

ombro, fratura de braço de 

violência do companheiro e aí, 

de repente , essa mesma mulher 

que mês passado eu conversei 

com a equipe, olha, a gente 

precisa acolher essa mulher, 

orientar ela e mostrar para ela as 

possibilidades de sair dessa 

situação de violência, daqui dois 

meses ela está grávida dessa 

pessoa. Então essas são 

situações que a gente, são mais 

difíceis para mim e eu não digo 

que é um insucesso, é que é 

difícil né, não é um insucesso, 

mas é triste porque a gente podia 

ter outra situação, mas de novo, 

o lugar que essa mulher está, a 

rede que ela não tem, o apoio 

público de políticas públicas que 

ela não tem fazem com que ela 

realmente se mantenha num 

lugar de fragilidade, de violência 

periférica e não pensar sobre a 

vida dela, a saúde, a saúde 

reprodutiva, essas questões. Não 

sei se eu consegui dar os dois 

exemplos que você precisava. 

Mulheres que chegam grávidas de 

relações abusivas -> mulheres 

vítimas de violência que não 

conseguiram sair da situação e 

engravidaram do agressor; falta 

apoio de políticas públicas que 

permitam sair da situação de 

violência  e pensar a própria vida e 

saúde reprodutiva 

Eu acho que casos mais fáceis que 

eu me recordo são aqueles casos 

que a gente consegue, deixa eu 

pensar, a gente está na reunião 

discutindo um caso, aconteceu já, 

por exemplo, a gente tem uma 

família que tem uma adolescente 

que engravidou e que ela mora 

com os pais né, engravidou do 

namorado, e quando a gente foi 

discutir o caso dela porque ela era 

muito jovem, acabou 

engravidando e decidiu manter a 

gravidez porque algumas 

adolescentes não decidem manter 

a gravidez, a gente descobre isso 

depois porque a gente também não 

tem uma politica para essa mulher 

poder decidir sobre isso, então ela 

decide sozinha ou se dá muito bem 

sozinha ou se ferra sozinha. Então, 

algumas se dão bem e a gente fica 

sabendo depois que deu certo, que 

abortou e deu tudo certo, e 

algumas não. Mas, esse é um caso 

que eu lembro de uma gestante 

adolescente e que engravidou do 

namorado, não queria engravidar, 

não estava planejado na verdade, e 

engravidou, e morava com os pais 

e aí quando a gente foi discutir o 

caso com a equipe eu trouxe a 

reflexão para a equipe de que se 

eles perguntaram para ela, se ela 

pensou sobre ficar morando com 

os pais, não ficar, porque é meio 

que automático no nosso dia a dia 

quando uma adolescente 

engravida, ir morar com o pai da 

criança, ainda que seja um 

namorado que ela ainda nem tem 

muito vínculo, a primeira reação 

da família é “vai ter que assumir, 

vai ter que morar junto”, como se 

assumir fosse morar embaixo do 

mesmo teto. E aí, e eu sempre 

tento refletir, mas calma, não é 

para tanto, não precisa tanto, 

vamos cuidar disso, e aí esse caso 

era um caso que a gente falou 

sobre isso e aí quando a equipe 

conversou com a adolescente que 

ela se viu na possibilidade de 

escolha, ela escolheu ficar com os 

pais e os pais tinham essa abertura 

né, e foi muito legal porque a gente 

percebeu que criou uma rede de 

cuidado dos pais e do próprio pai 

da criança se ver de outro lugar, 

porque aí uma coisa é ele ter que 

sair de casa, ter que se virar para 

manter uma casa, uma mulher e 

Caso em que há apoio da 

família, especialmente 

de ambas as famílias 

(mulher adoescente e do 

pai da criança). 
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um filho. Outra coisa é ele manter 

na casa dele com o apoio dos pais 

dele, e apoio dos pais dela e ter que 

se virar para manter esse cuidado. 

É diferente, e aí a gente conseguiu 

com que isso acontecesse e foi 

bem interessante, foi um pré-natal 

bem diferenciado dessa 

adolescente, eu lembro deste caso. 

2: M2UBSB 

  Profissão = 

Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Ah, nos temas de saúde 

reprodutiva.  Então, as pacientes 

mais novas são um pouco mais 

difícil de atender porque tem 

uma questão que às vezes não 

trabalham, e aí dorme até mais 

tarde, às vezes a consulta é de 

manhã, daí vem aqui, né, bem 

confuso, não tem planejamento 

também do dia, às vezes, né, 

perde a data. Então, as pacientes 

que são mais novas a gente tem 

um pouco de dificuldade, não 

são todas, né, mas a gente tem 

um pouco mais de dificuldade. 

Pacientes mais novas -> não 

trabalham e dormem até tarde, não 

têm planejamento do dia a dia 

As mais velhas, até as que 

trabalham, conseguem sair do 

emprego e conseguem chegar aqui 

bonitinho na hora, tudo perfeito. 

Então acho que é bem dito quando 

você vai falar, assim, acho que é 

bem de idade mesmo. Mais nova 

tem mais dificuldade, mais velha 

já é mais tranquila.  

Mulheres que trabalham 

e chegam na hora das 

consultas 

3: M1UBSB 

 

  Profissão = 

Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Tem algumas pacientes que me 

deixam louca porque elas faltam 

bastante em consulta, é..., não 

coletam os exames. Isso é...acho 

que tem uns 20% das minhas 

pacientes. Daí a gente começou 

a pensar em outras estratégias: 

elas saem da minha sala vão 

coletar direto o exame, sabe, 

para não ter que vir aqui outra 

vez. É...elas chegam muito 

atrasadas, muito, muito, e isso é 

geral, que é difícil. É...qual era a 

pergunta? Tá, e tem...nossa, e 

tem poucas que são, assim, que 

chegam antes, é muito difícil. 

Pacientes que faltam bastante e não 

coletam os exames 

Então, acho que essas pacientes 

que acabam passando por alguma, 

por algo, e enxergam que a gente é 

o apoio, com certeza elas ficam 

mais fáceis, mas não é a grande 

maioria. A grande maioria quer ir 

para consulta mas vai chegar 

atrasada.  

Pacientes que enxergam 

que as profissionais são 

apoio e não chegam 

atrasadas 

4: M3UBSB 

  Profissão = 

Médico 

  Raça = Branco  

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

 
  (...) Acho que os jovens são mais 

fáceis, porque eles... é... eles têm 

mais acesso a informação. Hoje 

em dia todo mundo tem celular, 

então é mais fácil comunicar, eles 

irem atrás, eles terem interesse do 

que que eles têm. Muitos vêm "ah, 

eu to com isso e isso". E joga no 

google. Aí meio que já vem com 

Jovens -> mais acesso à 

informação e mais fáceis 

de conversar 
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uma ideia. Aí a gente orienta que 

não é bem assim, mas é mais fácil 

conversar com eles. 

6: E2UBSB 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Preta 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Agora, mais difícil acesso... Não 

sei. Tive um caso pontual que foi 

difícil acesso, né, que foi uma 

paciente que foi a 11ª gestação. 

E que ela não queria fazer o pré-

natal, porque todos os outros ela 

foi pro hospital enquanto 

ganhava, então porque que esse 

seria diferente. Então foi muito 

difícil a gente acessar, até 

porque ela não trazia nenhuma 

demanda pro ACS, então ACS 

falava "[E2UBSB], eu não sei 

como abordar, porque ela não 

trás demanda. Eu oriento, que 

ela precisa ir, que ela precisa 

acompanhar, que nós temos, né, 

o PSF, que é o serviço de 

acompanhamento, mas ela não 

quer. E a gente tentou fazer 

visita, ela não aceitava, cada 

hora um filho falava que ela não 

estava. E a gente pensava em 

ofertar, né, um planejamento 

familiar, algo que ela pudesse se 

organizar e se prevenir. E... a 

gente não teve sucesso, porque 

ela veio em duas consultas 

apenas, porque o ACS passava 

na casa e trazia, e... não quis 

fazer a laqueadura, não quis 

fazer nem outro tipo de 

contraceptivo. E achei bem 

complicado esse caso, é um caso 

mais delicado, mais complexo, 

trás todos os princípios que ela já 

tinha, da família, que sempre foi 

assim. E pra gente abordar foi 

difícil, porque era uma paciente 

muito resistente, né, então 

assim, a gente tenta... Lá vem o 

bebê, a gente vai, tenta aos 

poucos, mas... É mais 

complicado. 

Caso: paciente na 11ª gestação que 

não queria fazer o pré-natal, pois em 

todos os outros só foi no hospital na 

hora de ganhar o neném; não recebia 

visitas; não quis fazer a laqueadura e 

não quis fazer nenhum outro tipo de 

contraceptivo 

Olha... Eu gosto muito de atender 

gestantes, até porque... São nove 

meses de acompanhamento, então 

a gente consegue criar vínculo, né, 

tem as consultas, elas tiram muitas 

dúvidas, então a gente consegue 

conquistá-la a cada mês. Então 

com gestantes, a gente fala "ah, ela 

é difícil", mas com o tempo a gente 

consegue, co jeitinho, porque cada 

um tem seu jeito. E de abordar 

esses temas. Até porque a gente 

consegue criar um vínculo maior. 

Então... eu acho que é mais fácil 

com as gestantes, por conta do 

vínculo que a gente consegue 

formar, até porque a gente 

consegue vê-la com mais 

facilidade. 

Gestantes -> mais 

vínculo, mais frequência 

de contato 

7: AE1UBSB 

  Profissão = 

Auxiliar de 

Enfermagem 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Mais fáceis e mais difíceis de 

atender... Vamos ver... É, as 

adolescentes são complicadas 

porque, assim, elas têm mais 

dificuldade de aderir ao 

tratamento, sabe. Às vezes 

faltam em consulta, precisam, 

né, colher exames com 

frequência e às vezes não vêm, 

tem muita dificuldade. Em 

Adolescentes -> têm mais 

dificuldade de aderir ao tratamento, 

faltam em consultas, e na coleta de 

exames com frequência; às vezes é 

preciso ir no domicílio realizar essa 

coleta 

E tem algumas mulheres...eu acho 

que aquelas que planejam mais a 

gravidez são as mais fáceis de 

lidar, porque elas se 

comprometem. Então se você 

marca um exame, se tem um grupo 

de orientação, se tem uma 

consulta, elas sempre vêm. É 

diferente quando é uma gravidez 

planejada. Quando não é... 

Mulheres que planejam 

a gravidez -> elas se 

comprometem e não 

faltam às consultas 
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alguns casos a gente até vai no 

domicílio pra realizar essa 

coleta. Então adolescente 

realmente é difícil, assim, é uma 

fase complicada, né...elas 

entenderem. 

9: ACS2UBSB 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Quem é fácil, quem é difícil de 

atender? Acho que um 

pouquinho mais adolescente, 

nessa parte.  

 

F1: É fácil ou difícil? 

F2: Elas são um pouquinho mais 

difíceis, né. Assim, por 

horários...de vir numa coleta, 

uma consulta, elas faltam muito, 

em consulta, entendeu. Se 

marcar consulta de manhã, pode 

esquecer. Adolescente não 

levanta, tem medo de colher 

sangue, é muito complicado, 

entendeu.  

Adolescentes -> têm mais 

dificuldade de aderir ao tratamento, 

faltam em consultas e na coleta de 

exames com frequência;  

 
  

11: ACS4UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Então, como eu te falei, os 

meninos é mais difícil. Até nas 

visitas mesmo a gente, 

assim...eles...acho que tem essa 

dificuldade de se abrir, de falar, 

de perguntar. Com as meninas é 

mais fácil tentar puxar alguma 

coisa, fazer alguma orientação, 

de tentar ajudar de alguma 

forma, né.  

Meninos -> têm dificuldade de se 

abrir, falar, perguntar 

 

Meninas -> Mais fáceis de 

conversar 

 

Meninas -> Mais fáceis 

de conversar 

12: ACS5UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Ó: paciente difícil eu ainda não 

tive o difícil assim, que eu vi que 

tava com problema desse tipo, 

eu não tive nenhuma 

dificuldade. E já aconteceu de eu 

ir lá saber que ele tava com esse 

problema e ele não me contar. 

Ele veio, ele já teve diagnóstico, 

mas ele não me contou. Então aí 

aos poucos, eu sabia, mas eu não 

mencionei, porque ele não me 

contava. Aí eu marquei e ele 

faltou em consulta, eu marquei 

de novo, aí fui entregando 

consulta, fui marcando, ele foi 

faltando... E eu perguntei: "ta 

acontecendo alguma coisa?" eu 

deixei ele me contar, pra ele 

saber que eu sabia e que era por 

aquele motivo que eu tava 

ligando. e até porque a família 

dele não sabia, não sabe até hoje. 

Então eu falei: "ce precisa me 

falar, porque às vezes eu chego 

aqui e eu falo alguma coisa que 

você não quer que a sua família 

escuta. Então conversei. Eu acho 

que ele foi o mais difícil, porque 

Caso: paciente gay e soropositivo 

que não comentava com a ACS tanto 

a HIV como a sua sexualidade -> 

dificuldade de fazer o atendimento 

sem desrespeitar a vontade dele de 

não tocar no assunto, ainda que ela 

já soubesse por outros meios 
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ele não queria me contar, não 

contou pra família e aos poucos 

eu tive que, de alguma forma, 

né, deixar ele à vontade pra que 

ele me falasse. Depois eu falei: 

eu preciso saber o que sua 

família sabe, que às vezes eu 

chego pra falar e se tiver alguém 

na sala eu vou falar de alguma 

outra coisa, entendeu? 

13: ACS6UBSB 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Não 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Eu acho que mais fácil é... o 

paciente. Mais difícil é a mãe do 

paciente (risadas). Problema ta 

na mãe, muitas vezes, não no 

pai, né, porque geralmente elas 

não querem falar essas coisas 

pro pai. Aí tem umas que falam: 

"ah, mas se eu for lá, você vai 

contar pra minha mãe?". "Não, 

não vou contar pra sua mãe, 

pode ficar tranquila.". Mas elas 

ficam bem receosas. Aí às vezes 

a mãe fala "eu desconfio que ela 

está usando alguma coisa, mas 

ela não fala". Aí eu fecho o bico, 

porque é sigilo, né, senão eu 

perco o vínculo com ela. 

Mães de pacientes (não pais) -> não 

querem que as filhas tenham 

relações sexuais e levam as filhas a 

terem relações escondidas.  

É. mas Às vezes também tem umas 

que são bem tranquilas, vem na 

consulta junto com a filha e falam: 

"olha, minha filha começou a 

menstruar, ce marca uma consulta 

pra gente conversar com o 

médico?". Eu acho que seria mais 

fácil, né, essa orientação. As 

meninas não fariam tanto 

escondido. Mas ainda tem bastante 

meninas que fazem escondido. 

Mães que levam filhas 

adolescentes na consulta 

para falar sobre 

anticoncepção. 

15: NASF1UBSB 

 

  Profissão = 

NASF - Terapêuta 

Ocupacional 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Eu acho que esses que eu te falei, 

de mulheres mesmo, de 

transtorno de personalidade, que 

acima de tudo, é, querem 

continuar, porque quando a 

gente fala de transtorno de 

personalidade, a gente ta falando 

da personalidade da pessoa e que 

a personalidade tem uma 

alteração. Então tem vários 

transtornos de personalidade. Na 

área o que a gente mais tem em 

mulher é isso. 

 

E além de tudo também, é uma 

coisa que você me fez lembrar, 

que a gente tem muito caso aqui 

que quando você fala com 

relação a prevenção, é só 

mulher, é raramente homem 

querendo fazer. Esses dias 

mesmo eu fui auxiliar a médica, 

ela me pediu auxílio, que tinha 

uma gestante de alto risco de 8 

meses, desesperada pra fazer a 

laqueadura, porque já era o 3º ou 

4º filho dela, era gestação de 

risco, e o marido não queria de 

Mulheres com transtorno de 

personalidade que são mães e não 

querem fazer anticoncepção / 

Esposas cujos maridos  se recusam a 

fazer vasectomia e que são 

proibidas, por eles, de usar 

camisinha 
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jeito nenhum fazer a vasectomia. 

E ela por conta da pandemia, não 

conseguiu fazer planejamento 

familiar. E daí ela tava 

desesperada, porque ela falou: 

eu preciso fazer essa laqueadura, 

porque já vai ser cesárea no 

parto. E eu falei do DIU, por 

enquanto usar anticoncepcional, 

usar camisinha. E ela falou 

"Olha, é complicado, porque 

meu marido não permite nem 

que use camisinha". E ela não 

quer engravidar de jeito 

nenhum, porque é um grande 

risco pra ela. E ela não quer 

engravidar de jeito nenhum, e 

ele não quer fazer a vasectomia. 

E tem muitos casos assim e eu 

acho complicadíssimo. Eu 

percebo que aqui é uma região 

que o machismo vem muito alto. 

Então ce vai sempre ver mulher 

entrando numa laqueadura, 

sendo que o homem em 10 

minutos sai de uma vasectomia. 

Eu acho que são esse dois tipos: 

lidar com o machismo, que as 

mulheres têm que lidar, e lidar 

com mães que têm transtorno de 

personalidade. Acho que são 

esses dois tipos de pacientes. 

16 : NASF2UBSB 

 

  Profissão = 

NASF - 

Nutricionista 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Então é bem complicado, é bem 

diferente, é muito individual... 

Mas pensando, é, não no 

paciente, mas na constituição 

familiar, é... eu penso que são 

aquelas mais novas e que não 

têm apoio da família. Então acho 

que essas acabam sendo as mais 

difíceis, porque se elas 

realmente não perceberem a 

importância disso, de mudar 

certos comportamentos, não vai 

adiantar. Então quanto mais 

nova, e principalmente se vier 

sozinha na consulta, ou se vier 

acompanhada do namorado, de 

algum companheiro, que é muito 

raro se acontece, acho que é pior. 

Acho que é pior pra aderir, então 

acho que acaba sendo os 

pacientes mais difíceis. Porque 

nem sempre o marido ta 

presente, né. Pra mulher é muito 

diferente essa relação gravidez. 

Porque quando a mulher 

engravida, ela já se torna mãe. 

Então ela vai, é, ela já ta sentindo 

aquela criança crescer, ela vai 

criando um vínculo, vai criando 

afeto... Não vou generalizar e 

Mulheres mais novas e que não têm 

apoio da família / Mulheres novas 

que vão com companheiro na 

cosnulta, mas não com a família -> o 

companheiro não tem o vínculo de 

cuidado, ainda não se tornou pai, ao 

passo que a mulher é mãe desde o 

momento em que engravida. ELe 

não entende o acompanhamento. É 

melhor que a família participe 

Então quando a família dá o 

suporte ou quando essa gestante é 

esclarecida, esse é o paciente mais 

fácil de lidar. 

Família que dá o 

suporte; Gestante 

esclarecida. 
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dizer que são todas, mas a 

maioria é assim, né. Você já se 

torna mãe a partir da concepção. 

E o homem não, o homem é um 

processo. Enquanto esse bebÊ ta 

dentro da barriga, parece que ele 

não entende direito, parece que a 

ficha não cai. E aí depois que 

nasce é que começa essa criação 

de vínculo, começa essa 

afetividade, aí que ele vai se 

tornando pai. Então durante uma 

consulta de pré-natal, é muito 

complicado você fazer alguma 

intervenção nesse casal, né, 

principalmente se moram com a 

família, então é mais fácil você 

pedir ajuda de alguém da 

família. 

 

Agora quando não tem suporte 

familiar, ou quando até tem, mas 

não vem na consulta, é aquilo 

"ah como é que foi, me fala aí" e 

ela fala o que ela quer falar, é 

pior. É mais difícil. 

A participação da família faz 

toda a diferença. 

17 : NASF3UBSB 

 

  Profissão = 

NASF - Assistente 

Social 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Olha, no planejamento familiar, 

o que é ruim, é assim: o paciente 

já procura num momento que 

já... está... muito avançado. 

Então a gente acaba não fazendo 

o que realmente a gente 

precisava fazer, sabe? 

Pacientes que procuram o serviço 

quando "já é tarde", já estão grávidas 

 
  

  

Agora quando as pessoas são um 

pouco...tem mais idade, eles são 

um pouco mais resistentes, eles 

não entendem. Até porque 

muitas vezes não teve um 

estudo, então até você colocar 

esclarecimento pra eles então 

fica difícil. Então o pessoal, 

dependendo da situação, as 

pessoas mais velhas já é mais 

difícil. 

Pessoas mais velhas -> resistentes a 

falar sobre ISTs 

É mais difícil com o pessoal mais 

velho. Com o pessoal mais jovem 

você consegue ter uma 

conversa...de hoje em dia, vamos 

dizer assim, como eles... Igual a 

essa semana, o menino...eu 

notificando uma sífilis e o menino 

"e aí, tia!", então você acaba meio 

que entrando também, né, um 

pouco nesse mundo deles e você 

consegue orientando. E de uma 

certa forma, eles entendem um 

pouco melhor quando você fala 

dessa forma com eles, sabe, faz 

essa troca de linguagem.  

Mais JOVENS -> mais 

abertos a falar sobre 

ISTs 

 

 

Usuários parecidos e diferentes território A  
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 A : Diferente Síntese B : Parecido Síntese 

1 : GUBSA 

 

  Profissão = 

Gerente 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Diferente. Diferente. É... Eu, é... AI, em que 

sentido... Eu acho assim: ainda falta muita 

educação ainda. Muito, muito, entendeu? De 

informação. A gente acja que o mundo hoje ta tao 

cheio de informação, né, qualquer lugar você tem. 

Internet... QUalquer lugar você tem informação. 

E quando você que a hora que chega aqui não é 

tudo isso não. A pessoa, não sei se não tem a 

compreensão... É, não tem, ele vem aqui 

buscando informação, ele não consegue ter 

informação. Eu acho que ainda falta educação, 

entendeu. Educação. Mas não é educação ruim. 

Acho que é falha na educação, entendeu, de não 

ter conhecimento. E básico, coisas básica. Não é 

porque ta em [DISTRITO], não. Porque ce fala 

"nossa, [DISTRITO], né"? Não, não. Poque até 

aqui, até [DISTRITO], você tem uma área que 

tem prédio: eles não frequentam aqui, eles têm 

convênio. Mas ce tem todos uns cortiços em volta 

aqui. É que não aparenta tanto, né, mas aqui na 

[NOME DE VIA], lá pra baixo pro [NOME DE 

PRAÇA]... é muito cheio de coriço, tem muito 

cortiço ainda. É essa população que frequenta a 

unidade. São eles que vêm, que usa o SUS, que 

precisa, né. São eles. 

Falta EDUCAÇÃO para 

pacientes: falhas na educação; 

Falta INFORMAÇÃO para 

pacientes; Faltam 

CONHECIMENTOS 

BÁSICOS. Público: as 

pessoas que frequentam a 

UBS não são as dos prédios, 

mas as dos cortiços que tem 

em volta da região (eles que 

precisam do SUS). 

 
  

2 : M2UBSA 

 

  Profissão = 

Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

 
  Olha, vou te falar que a 

maioria é parecida, 

assim, tá. Eu não sei se 

eu tô, não tô falando de 

uma forma geral porque 

são pacientes dessa área 

aqui. Então, a gente sabe 

que é um pouco mais 

diferente de áreas mais 

periféricas, né. Mas a 

maioria das meninas que 

eu atendo aqui tem o 

mesmo perfil, assim, 

que eu. Sinceramente, 

assim, não vejo muita 

diferença. Uma ou outra, 

assim, que tem menor 

escolaridade, que não 

tem muita informação 

que aí entra nesses casos 

de não confiar no 

método ou de ter feito 

um uso errado e achar 

que aquilo não é válido, 

então, já peguei casos 

assim, sabe, essas são as 

minorias, entendeu? Não 

é a maioria, não. 

Comparação com 

áreas mais 

periféricas: naquela 

região, são mais 

parecidas; as 

exceções (minoria), 

as diferentes, são as 

que tem menos 

escolaridade, menos 

informação. : "Olha, 

vou te falar que a 

maioria é parecida, 

assim, tá. Eu não sei 

se eu tô, não tô 

falando de uma 

forma geral porque 

são pacientes dessa 

área aqui. Então, a 

gente sabe que é um 

pouco mais 

diferente de áreas 

mais periféricas, né. 

Mas a maioria das 

meninas que eu 

atendo aqui tem o 

mesmo perfil, 

assim, que eu. 

Sinceramente, 

assim, não vejo 

muita diferença. 

Uma ou outra, 

assim, que tem 

menor escolaridade, 

que não tem muita 

informação que aí 
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entra nesses casos 

de não confiar no 

método ou de ter 

feito um uso errado 

e achar que aquilo 

não é válido, então, 

já peguei casos 

assim, sabe, essas 

são as minorias, 

entendeu? Não é a 

maioria, não." 

3 : M1UBSA 

 

  Profissão = 

Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= N.I. 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Mas eu que a diferença é o acesso à informação, 

né, por mais que seja um bairro que a população 

não seja tão...vulnerável, ainda assim eles têm 

menos informações, assim, então acho que essa é 

a diferença. Eu tenho muito mais informação, 

mas fora isso, acho que é bem parecido (riso).  

Acesso à INFORMAÇÃO. 

No bairro, a população não é 

tão vulnerável, mas tem 

menos informação que a 

médica ("Eu tenho muito mais 

informação"). 

Eu acho que em algumas 

coisas eu sou bem 

parecida, assim, tem 

alguns hábitos que são 

muito difíceis, né. Não é 

uma coisa só deles, eu 

também...tem alguns 

hábitos que eu tenho que 

mudar e não é difícil, 

mesmo eu sabendo de 

tudo que eu sei, assim, 

né. Então assim, ‘tem 

que fazer atividade 

física três vezes na 

semana’, não é toda 

semana que eu consigo, 

né. Então, tipo, eu 

entendo isso deles 

também, então, é uma 

coisa que me identifico 

com eles é isso, que é 

difícil a gente mudar 

alguns hábitos, tem 

algumas limitações, tem 

algumas coisas que são 

culturais mesmo, e que é 

difícil você  mudar então 

eu acho que...eu mais 

me identifico do que eu 

me acho diferente, 

assim., sabe. 

Hábitos difíceis de 

mudar, questões 

culturais (exemplo 

da atividade física) 
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4 : E1UBSA 

 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Não 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Ah, diferente.  

 

F1: Em que sentido? 

F2: Ah, no sentido que...Ah, em relação à saúde 

reprodutiva porque eu não nunca tive esse desejo 

de maternidade aflorada, então eu falo...eu 

acho..Às vezes eu acho legal compartilhar a 

alegria, né, da maternidade, de ser mãe, mas é 

uma coisa que eu não tenho. Às vezes eu me 

questionava muito, falava "nossa, mas como eu 

vou orientar uma gestante se eu não sou mãe, 

né?" Então eu me vejo muito diferente nesse 

sentido, né. Como que eu vou cuidar de uma 

criança se eu não tenho um, né, em casa. Mas a 

gente acaba aprendendo, né. Acho que é 

preconceito que a gente mesmo tem, coisa da 

nossa cabeça. E eu acho isso...essa maior 

diferença, assim, entre a gente. Porque eu acho 

que é isso, eu sempre tive essa noia de "não, não 

posso engravidar. Eu vou sempre me cuidar, não 

quero engravidar, não quero". E é uma coisa que 

eu fico pensando "poxa, como que as pessoas não 

se cuidam? Todo mundo sabe como acontece. 

Como que foi sem querer? Como que não se 

cuidou? Não sabe que ter relação sem camisinha 

vai engravidar?" Entendeu? Então eu me vejo 

diferente nesse aspecto que é uma coisa que eu 

sempre me preocupei. De não acontecer comigo. 

 

É, tem gente que super quer. E é uma coisa que 

eu sempre, desde jovem, assim, desde menina, 

falei assim "não, não, não quero engravidar, não 

quero filho, não quero atrapalhar meus estudos". 

Depois, na vida adulta, "ai não, dá muito 

trabalho". Aí viram outros motivos, motivos de 

não engravidar, né.  

Não sentiu vontade de ser 

mãe; Sempre se cuidou, 

diferente das outras pessoas; 

Não entende como elas 

engravidam se sabem como 

acontece e sabem que sem 

camisinha vão engravidar; É 

diferente porque sempre se 

preocupou com isso e sempre 

se cuidou para evitar 

 
  

5 : E2UBSA 

 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Amarela 

  SUS dependente 

= Não 

  Vínculo com o 

território = Não 

 
  Aqui, na [REGIÃO A], 

eu me identifico mais 

com eles. Na Zona 

Norte, na periferia, eu 

achava mais distante. 

Era um pouquinho mais 

difícil, mas aqui eu me 

identifico um pouquinho 

mais com os pacientes, 

as mesmas dúvidas, as 

mesmas...por exemplo: 

"ai, será que eu faço 

essa vacina no convênio, 

eu pago..." E eu tinha as 

mesmas dúvidas quando 

eu tava grávida, né, 

então, é diferente. Mas 

novamente a gente volta 

pela questão do acesso à 

saúde, financeiro e etc 

Se identifica mais 

naquela região do 

que quando trabalho 

na periferia da Zona 

Norte; tem as 

mesmas dúvidas 

sobre vacinar no 

convênio ou no SUS 

que as pacientes dali 
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6 : AE2UBSA 

 

  Profissão = 

Auxiliar de 

Enfermagem 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Ah, diferente, porque, tipo, parece que uma vida 

assim meio...meio louca, né, assim. Eles não tão 

nem aí com o corpo deles, né. 

 

F1: Tá bem.  

F2: Eu fico pensando também no meu filho, que é 

um adolescente e eu falo com ele, converso 

MUITO. 

 

F1: Você conversa bastante com seu filho sobre 

isso? 

F2: Falo. 

 

F1: É, eu sempre fico pensando você orienta tanta 

gente, quando você volta pra casa... 

F2: Não, tem que falar, sim. 

"Vida meio louca": não estão 

nem aí para o próprio corpo 

(jovens); é diferente porque 

conversa muito com o filho 

sobre isso (ele é diferente 

desses jovens vida louca). 

 
  

7 : AE1UBSA 

 

  Profissão = 

Auxiliar de 

Enfermagem 

  Raça = Preta 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

 
  É..eu acho que lembra 

na questão de...porque 

todas vêm com o 

desespero de não querer 

ter filhos, medo de 

engravidar. Então isso 

me representa às vezes. 

Não quer ter filhos, 

igual às pacientes 

10 : ACS2UBSA 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Sim, eu tenho. Normalmente já aviso: "ó, não vou 

visitar tal paciente". "Ah, mas por quÊ?", "porque 

o paciente me olhou desse jeito...". Tinha um 

paciente que eu ia visitar a família dele, que ele 

ficava me olhando de cima a baixo, queria 

abracinho. Comigo não é assim! Eu sou sua 

agente comunitária, não sou sua amiga! A gente 

tem que ter um vínculo e ser próximo, mas não 

tanto! Acho que é isso. Acho que falta muito de 

algumas agentes se impor no lugar, porque acho 

que algumas devem confundir amizade com "eu 

to aqui a trabalho". 

É profissional, não amiga Parecidas... Porque, tipo 

assim, tudo o que eu 

precisei, eu pegava pelo 

SUS, antes de trabalhar 

numa empresa e ter 

convênio. Então pra 

mim assim, eu acho bem 

igual mesmo, não vejo 

nada de diferente. Tipo 

assim, a gente consome 

as mesmas comidas. A 

gente entre aspas tem as 

mesmas educações, 

tentamos ao máximo se 

igualar. Não me sinto 

diferente. 

Usou o SUS durante 

a gestação; teve a 

mesma educação 



220 

 

 

 

11 : ACS1UBSA 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

 
  Depende do ponto de 

vista... Quando eu me 

coloco como meu 

profissional, eu acho 

bacana. Mas quando 

volta a parte, assim... É 

que às vezes a gente tem 

aquela vontade "ai, eu 

quero fazer isso, eu 

quero fazer um papa 

nicolau" e vem aqui no 

posto já querendo fazer 

esse papa nicolau. aí eu 

chego "ah só tem pra 

dezembro", aí já surta: 

"ah, como assim só tem 

pra dezembro? eu 

preciso, eu preciso, né, é 

aquela coisa." Só que às 

vezes em reunião, o 

NASF, a gente vê que 

aquela pessoa precisa 

com urgÊncia e é 

marcado x data, chega e 

passa pro paciente e ele 

fica "ai eu esqueci, ai eu 

não vou, ai essa data 

aqui, ai não vai dar pra 

eu ir, essa data aqui ta 

longe, é muito longe pra 

eu ir, então eu não vou". 

Então assim, quando eu 

vejo assi, a gente... 

Mesmo tendo um ali que 

a gente discute, a gente 

tem também que se 

colocar no lugar. Porque 

à svezes vocês fala 

"nossa, é lá no 

Guarulhos 7h da 

manhã", meu, como que 

eu vou? Então em parte 

a gente cobra assim que 

deveria ter um acesso 

pra atender as pessoas e 

não dificultando o 

deslocamento das 

pessoas. Porque hoje em 

dia o meio de transporte 

é sempre o pior né. 

ENtão eu vejo sempre os 

dois lados, tanto de 

entender, como de não 

ligar também. 

Sente as mesmas 

dificuldades para 

encaminhamento 

dentro da rede 

(filas, horários 

difíceis, distâncias 

para fazer exames) 
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12 : ACS4UBSA 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Diferentes.  

 

F1: Por quê? 

F2: Porque o paciente ele tá de um lado numa 

situação que ele quer resolver e eu tô do outro 

lado que eu tô mais, assim, eu sei do que ele 

precisa, né, mas também não tem aquele...como é 

que se diz...aquela autonomia pra poder ajudá-lo. 

Então aí é diferente porque...é que nem eu falei, 

que nem quando eu tava na outra microárea, né. 

Eu não entro na casa do paciente pra mim tomar 

um cafezinho e pra mim conversar de como ele 

passou o domingo, né. Eu entro pra saber já 

perguntando realmente o que ele precisa, se as 

vacinas estão em dia, se é uma criança, gestante, 

se as vacinas dela tão em dia, se ela fez a 

ultrassom, como que foi a última consulta dela de 

pré-natal, que ela tá devendo que médica falou 

pra ela fazer, de repente ela esqueceu. É muito 

engraçado também porque às vezes quando você 

tá na sua microárea, quando o ges...o fulaninho te 

vê aí ele fala 'vixi, lá vem a [ACS4UBSA], ela 

vai me cobrar disso', né, é muito engraçado. É por 

isso que eu acho que é diferente. 

Paciente está do lado que quer 

resolver a situação e ela está 

"do outro lado" e sabe do que 

ele precisa [mais do que ele] -

> ênfase em ser agente do 

Estado 

 
  

15 : NASF2UBSA 

 

  Profissão = 

NASF - 

Educadora Física 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Acho que tem diferenças, por exemplo assim, a 

linguagem, o conhecimento, a formação. Então a 

gente também tem as diferenças, claro, políticas, 

econômicas, que acho que a gente tem que 

considerar em várias circunstâncias do 

atendimento. Mas que normalmnete não são 

impeditivas de ser acompanhado. Acho que um 

pouco isso assim, entendeu. 

Diferenças de LINGUAGEM, 

CONHECIMENTO, 

FORMAÇÃO; diferenças 

POLÍTICAS e 

ECONÔMICAS 

Acho que a gente é 

parecido na dor e no 

sofrimento. Uma coisa 

né. 

Dor e sofrimento 

 

 

Usuários parecidos e diferentes território B 

 

 A : Diferente Síntese B : Parecido Síntese 

1 : GUBSB 

 

  Profissão = 

Gerente 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Mas, eu vejo também algumas 

diferenças que as vezes a gente se 

sente limitado né, porque são 

diferenças de rede, né, eu tenho rede 

familiar, tem mulheres que não tem 

rede, e mulheres que não tem rede é 

mais difícil, já é difícil ser mulher, 

sem rede é muito mais difícil, uma 

mulher criada numa educação 

machista, numa educação que 

diminui, que não valoriza, que não dá 

para ela a importância que ela tem na 

vida, eu acho que isso, essas 

diferenças são diferenças que eu 

enxergo e me sinto limitada, porque 

eu como profissional as vezes não 

vou poder ir lá e tirar de onde ela está 

e falar “vem cá, eu vou te dar uma 

Tem rede familiar e de apoio, as 

pacientes não; teve privilégios que as 

pacientes não tiveram (é branca, 

morava numa cidade menor - interior 

de SC-, a escola pública em que 

estudou era boa, tinha apoio do pai e da 

mãe) 

Eu, por vezes me enxergo 

muito nelas porque eu, 

durante a minha vida, minha 

infância, eu não sou, a minha 

família não é uma família rica 

né, uma família pobre e u fui 

estudando, tipo, hoje eu tenho 

um bom salário porque eu 

estudei muito para isso, então 

tudo que eu fui fazendo na 

minha vida tem relação com 

as minhas escolhas, que 

poderiam ser diferentes né, na 

vida, em algum momento 

você fala “nossa, que droga, 

acho que eu estou grávida”, e 

aí você não está e fala “ah que 

bom”, então aconteceu, então 

Veio de família pobre; 

não morava em São 

Paulo, que maltrata as 

pessoas mais pobres; 

escolheu não casar 

cedo e não ter filhos, 

então as pacientes 

podem ter escolha 

também 
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rede”, eu não vou conseguir fazer 

isso, ela vai ter que construir a rede 

dela e isso vai ser muito dolorido que 

não é fácil construir rede. Então, as 

vezes eu me vejo parecida porque eu 

acho que assim como eu tive 

possibilidade de fazer escolhas, elas 

também terão porque eu também não 

tive privilégios financeiros na minha 

vida. Então, eu tive que correr atrás, 

mas as vezes eu tive privilégios que 

elas não tiveram, então por vezes eu 

me acho parecida e por vezes me 

acho muito distante, e isso é 

corriqueiro no trabalho na UBS. E 

tem vezes que a gente fica muito 

empolgado e tem vezes que a gente 

fala “e agora, o que eu faço? Não 

sei”, então a gente, eu vivo esses 

sentimentos assim. 

assim, eu acho que me vejo 

nesse sentido, eu olho para 

elas e penso, se eu consegui 

fazer minhas escolhas e eu 

não fui uma pessoa 

privilegiada, apesar de me 

sentir privilegiada no sentido 

de que eu tive pais que 

sempre me apoiaram, estudei 

em escolas públicas, mas 

eram escolas públicas boas, a 

gente sabe que nem toda 

escola pública é boa, tem 

escolas boas e tem escolas 

que não são tão boas, então eu 

estudei numa boa 

universidade, não porque ela 

era boa, mas porque eu não 

podia pagar a privada, então 

eu não tinha opção, eu tinha 

que entrar na pública, então 

assim, me sinto privilegiada 

porque algumas coisas são 

privilégios, até o lugar em que 

eu morava, não morava em 

São Paulo, então é diferente, 

São Paulo é uma cidade que 

para quem tem uma condição 

financeira menor ela é uma 

cidade que judia, não é uma 

cidade que acolhe essa 

pessoa. E eu sou branca, tem 

um contexto que me 

privilegia, mas eu me vejo 

nelas no sentido das escolhas, 

que eu fui escolhendo, eu fui 

escolhendo estudar, eu fui 

escolhendo não casar e ter 

filhos, eu fui escolhendo casar 

depois e não ter filhos agora, 

para conseguir chegar onde eu 

queria. Então, se eu tive 

escolhas eu acho que elas 

também podem ter, pode não 

ser as mesmas, não é o 

mesmo contexto, mas elas 

podem ter, então eu enxergo, 

eu as enxergo nesse sentido 

quando penso em mim e 

nelas.  

2 : M2UBSB 

 

  Profissão = 

Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

 
  Considero parecidas, 

parecidas, assim, da meia 

idade ali de pensarem no 

planejamento, eu acho que 

tem bastante gente que quer 

planejar mesmo, que quer ter 

uma gestação legal, então "ai, 

não planejei" mas acompanha 

direitinho, faz direitinho, acho 

que elas são bem...é uma ou 

outra que foge, assim, sabe? 

Então acho que é....seria o 

Considera parecidas 

as de meia idade que 

estão planejando ter 

filhos 
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que eu faria, não tem filho 

nenhum, mas...Ah, eu 

engravidei e vou acompanhar, 

fazer tudo bonitinho e elas 

fazem isso bem certinho.  

3 : M1UBSB 

 

  Profissão = 

Médica 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Eu acho que a história delas é 

diferente da minha. Eu tive a 

oportunidade de enxergar...ó, se a 

gente for pensar, a minha mãe fez 

faculdade, eu segui minha mãe 

fazendo faculdade. Elas seguem as 

mães delas - que a maioria não fez 

faculdade - e nisso seria um parecido 

e diferente. Mas eu entendi outra 

perspectiva para a minha vida, eu 

entendi uma vida de carreira, onde eu 

tenho guardado para me casar, 

guardado para ter os meus filhos, e, 

acho que agora é hora de investir em 

conhecimento, que é um pouco o 

oposto do que elas têm feito: agora é 

a hora delas se reproduzirem, de 

terem seus filhos. Muitas reclamam 

"ah, eu não aguento mais criança", 

mas cê vai ver e ela tá grávida. Então, 

acho que nesse ponto é diferente. 

Seguiu a mãe ao fazer faculdade, 

enquanto as pacientes seguiram suas 

mães ao não fazer; escolheu ter uma 

carreira; escolheu se guardar para o 

casamento e para ter filhos; investiu em 

conhecimento, que é o oposto do que 

elas fizeram; elas reclamam que não 

aguentam mais ter filhos, mas não 

param de engravidar 

Eu me sinto parecida com 

elas quando a gente acaba 

curtindo o momento da 

consulta, porque eu me 

divirto com elas tanto quanto 

elas para achar o 

coraçãozinho do bebê e esse 

momento. 

  

4 : M3UBSB 

 

  Profissão = 

Médico 

  Raça = Branco  

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Ah, diferente. Porque assim, é... O 

nível social que eu tive é outro 

totalmente diferente daqui e eu 

cheguei a fazer um nível superior, 

nunca... E a realidade da minha 

cidade é outra. Assim, em Santos, não 

sei, não é tão periferia assim. Porque 

lá a gente visitava na faculdade 

periferia, as UBS. Mas a periferia é 

diferente. Não é essa periferia que 

não tem acesso a comprar uma 

dipirona... Ontem mesmo eu atendi 

uma gestante que ela tinha faltado já a 

duas consultas. Aí eu cheguei e dei 

uma bronca nela: "ah, a senhora já 

faltou duas vezes, na terceira a gente 

já fecha o seu pré-natal". E ela falou: 

"ah, doutor, infelizmente eu não tenho 

dinheiro pra pegar pagar um ônibus 

pra descer daqui até aqui". E é uma 

vez por mês, sabe? E não tem 

dinheiro pra pegar um ônibus... Mas a 

mulher fumava, sabe? Então É 

estranho, assim, umas coisas, prioriza 

comprar cigarro, que deve ser, tipo, 

uns 3 reais, mas não tem dinheiro pra 

vir na consulta. ENtão são realidades 

diferentes aqui em São Paulo e na 

periferia aqui... E... acho que é isso 

O nível social que teve é diferente; tem 

nível superior de ensino; as pessoas da 

região não tem dinheiro nem pra 

comprar dipirona, faltam nas cosultas 

porque não têm dinheiro para a 

passagem, mas ao mesmo tempo têm 

dinheiro para fumar 
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5 : E1UBSB 

 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Depende, acho que eu vejo paciente 

muito parecido e outras 

completamente diferentes. 

 

F1: Quais são parecidos, quais são 

diferentes? 

F2: Por exemplo, eu sou muito 

objetiva, né, então eu chego e 

procuro, se preciso eu não venho, se 

eu não preciso eu não venho no 

serviço, né, e outros não, eles vem 

aqui porque eles gostam de frequentar 

mesmo a unidade. Então veio aqui 

porque veio acompanhar o vizinho, 

aleatório mesmo, né. Sem objetivo, na 

verdade, vem "ah, porque eu vim pra 

uma consulta", por exemplo, ah, eu 

vim pra...pro exame de rotina, chega 

aqui eu quero tudo e mais um pouco 

ou até mesmo algo que não precise. 

Na verdade é muito corriqueiro aqui. 

Acho que as diferenças 

são...basicamente é essa. 

Só procura o serviço quando realmente 

precisa 

 
  

6 : E2UBSB 

 

  Profissão = 

Enfermeira 

  Raça = Preta 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

(risadas) bem diferentes! 

 

Em que sentido? 

(...) Olha... Tem muitas que eu vejo, 

assim, eu tive filho como se fosse um 

ciclo: "minha mãe teve três, minha 

avó teve quatro, e eu também vou 

tendo, né, não tem uma perspectiva, 

não tem um planejamento, não pensa 

no futuro, né, daqui pra frente o que 

vai ser... Não pensa. Muitas das vezes 

a gente pergunta, elas param e acho 

que ficam pensando "nunca parei pra 

pensar nisso". CLaro que tem as 

outras que trabalham, que pensam em 

crescer... Até porque a nossa área, é 

uma área que veio, é uma habitação, 

que veio de área de desabrigamento. 

Então assim, tem muitas pessoas que 

conseguiram aproveitar, né, assim, 

essa situação e... Alavancaram, né, 

com seus empregos, tem uma casa 

boa, porque os apartamentos que eles 

ganharam são apartamentos bons, né, 

e conseguem ter uma estrutura 

familiar. Mas nem todos, né. E... aí 

tem uns que continuam naquela vida, 

né, que a mãe teve 3, 4, 10, "por que 

que eu não posso ter?". Mas e 

amanhã? "Ah, eu tenho benefícios do 

governo". E isso ta bom, não tem 

perspectiva, não consegue enxergar 

algo diferente pra sua vida, porque a 

família toda foi dessa forma. Bom, eu 

acho que é diferente.. 

As pacientes têm filhos em ciclo: as 

mães tiveram muitos filhos, as mães 

das mães, elas terão etc. As pacientes 

não planejam. Não ligam para o futuro 

porque têm benefícios do governo. Não 

conseguem enxergar nada diferente 

para a própria vida porque a FAMÍLIA 

toda foi dessa forma. 
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7 : AE1UBSB 

 

  Profissão = 

Auxiliar de 

Enfermagem 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

E são diferentes...vamos ver... É 

difícil pensar. Mas tem pessoas que 

são beeem diferentes. Ah, eu não 

consigo, agora, pensar. Mas são 

diferentes. 

Não justifica Boa pergunta...deixa eu 

pensar... Depende. Tem 

alguns que são parecidos, até, 

sabia? Tem, porque como a 

gente tá numa região, assim, 

periférica, eu também moro 

numa região periférica. Tem 

alguns que são parecidos, né. 

Tem alguns que não. Bem 

diferentes. 

 

Então, no sentido que eu acho 

parecido, que tem pessoas 

assim que também tem uma 

origem mais humilde, que não 

tiveram tantas oportunidades, 

né. E tem muitas famílias, que 

assim como a minha, são do 

interior, aí nesse sentido é 

parecido. 

Moram em região 

periférica; tem origem 

humilde; muitas 

famílias são do 

interior, como a dela, 

que veio de uma 

cidade pequena em 

MG 

8 : AE2UBSB 

 

  Profissão = 

Auxiliar de 

Enfermagem 

  Raça = Preta 

  SUS dependente 

= Não 

  Vínculo com o 

território = Não 

 
EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO. Teve 

CRIAÇÃO dura, severa. Não tinha 

tanta informação até uma certa idade, 

hoje sabe muito porque está na área da 

saúde. Mas era obediente. As pacientes 

criam mal os filhos. CITAR: 

"Mas...é...você percebe, muitas vezes, 

que realmente existe essa diferença: 

hoje, nos dias de hoje, como os filhos 

criam os pais, como os filhos 

respondem, conversam, interagem com 

a família é bem diferente. Eu vejo que é 

muito diferente mesmo, daquilo que eu 

sou, daquilo que eu aprendi, que foi 

passado pra mim." 
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9 : ACS2UBSB 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Muitos são diferentes. 

 

F1: Em que sentido? 

F2: Assim, sentido... Eu sou, assim, 

como pessoa, eu sou mais aberta com 

os filhos. Eu sempre conversei com 

minhas filhas, e tem famílias hoje em 

dia...não conversam muito, não têm 

muito diálogo com os filhos, com a 

filha, é mais..não tem conversa, não 

tem aquele sentar na mesa 'olha, 

vamos conversar hoje', entendeu. A 

gente não 'vamos jantar', todo mundo 

vai jantar, largar o celular, hoje em 

dia não, você tá sentado, o pai tá no 

celular, a mãe tá ali, o filho...às vezes 

nas visitas a criança tá chamando a 

atenção da mãe e a mãe 'peraí, 

menino', fica ali com aquele celular, 

sabe, não dá atenção. E às vezes as 

crianças, às vezes quando a gente vai, 

chega a segurar nas nossas pernas 

porque quer carinho e a mãe não tá 

vendo, o pai não 'ah, não, eu só tenho 

que trabalhar' (inint) [00:10:12], tem 

que dá, tem que dá um carinho, uma 

conversa, porque tá difícil, tá ficando 

muito difícil.  

 

Não percebe que o adolescente 

também tá sentindo as coisas, 

entendeu. E tá tendo até caso, às 

vezes até de suícidio porque o pai não 

percebe, porque ele não tem com 

quem conversar, ele vai conversar 

com quem? O amigo que fica naquele 

joguinho e às vezes até orienta ele a 

fazer coisa errada, então... E a mãe 

não percebe isso, prefere ver o filho 

num canto, no computador jogando 

pra nem ouvir o filho falar. É 

complicado... E na minha família já é 

diferente. Entendeu, a gente somos 

diferente, assim, nessa parte... De 

visitas que eu faço às vezes eu 

percebo muito, aí tem hora que eu até 

olha assim, falei 'nossa, como é 

diferente, a minha criação e as que o 

pessoal tá, tá ali, entendeu... 

Tem mais abertura com os filhos, 

mantém diáologo, FAMÍLIA unida 

(não fica no celular em lugar de 

conversar com os filhos). Dá para os 

filhos uma CRIAÇÃO diferente da que 

os pacientes dão 
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10 : ACS3UBSB 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Diferentes.  

 

F1: Por quê? 

F2: Porque é...é o que eu falei, eu 

acho que é muito cultural, não são 

todos, lógico, né, mas a maioria, eles 

têm uma visão muito fechada, eles 

têm uma visão do aqui, do agora, não 

têm um...uma coisa com que...uma 

comparação, né. Eu estou aqui há 

pouc...vamos dizer assim, eu moro há 

muitos anos aqui, mas eu tô aqui 

focada nessa região, né, agora. Então, 

assim, eu conheci outras coisas, 

outros lugares, outras demandas, né, 

não só de saúde, então, pra eu tirar, 

vamos dizer assim, uma comparação, 

eu tenho com o quê comparar, pra 

dizer 'olha, esse daqui é bom, isso não 

é', né, eu já também...eu já também 

tive acompanhamento 

de..é...convênio, então eu sei a 

diferença, né, então eu...eu percebo 

que é muito cultural deles não ter esse 

conhecimento com que....pra ter uma 

comparação, então é isso que eu acho 

que é diferente, então às vezes é isso 

que eu tento demonstrar pra eles, 

que...é...tem algumas coisas que são 

diferentes realmente, 

Maioria dos pacientes tem visão 

fechada e não planeja o futuro. Maioria 

não consegue comparar com outras 

experiências, porque não conhece nada 

além do bairro.  Ela conheceu outras 

coisas, outros lugares, tem com o que 

comparar e sabe o que é bom e o que 

não é (ex: já teve acompanhamento de 

convênio); Os pacientes têm uma 

questão CULTURAL de falta de 

CONHECIMENTO. 

 
  

11 : ACS4UBSB 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Ah, eu não considero parecido não. 

Acho que são diferentes.  

 

F1: Por quê? 

F2: Ah, eu não sei. Eu fui mãe com 

vinte e dois anos, mas eu tava muito 

preparada, foi uma coisa que foi 

muito planejada e depois que eu 

tive...eu só tive um filho porque eu 

acho que também foi difícil pra ter, 

pra evitar, pra criar. Então eu vejo 

que pra eles, assim, é tudo muito, pra 

eles parece que é fácil. Pra mim foi 

tão difícil, por isso que eu só tive um. 

Então a realidade deles eu acho bem 

diferente da minha.  

Foi mãe com 22 anos, mas já estava 

muito prepararada, teve planejamento. 

Escolheu ter só um filho, pelas 

dificuldades de criar. As pacientes 

acham que é fácil, fazem parecer que 

acham fácil. Para ela tudo foi muito 

difícil, por isso ela só teve um 

 
  

12 : ACS5UBSB 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Eu procuro ser diferente, porque... eu 

não quero que eles me vejam como 

uma vizinha, porque se eles me verem 

como vizinha, vai ser difícil eles se 

abrirem, falar alguma coisa que seja 

da intimidade deles. Então eu procuro 

lá ser agente de saúde deles, não 

quero ser igual, não quero que eles 

me vejam como vizinha. procuro ser 

diferente com a postura. QUando não 

estou trabalhando, procuro não ficar 

muito no meio do pessoal que fica lá 

fora, na rodinha... Eu sou bem 

reservada, porque eu quero que eles 

me vejam como uma profissional de 

Procura se diferenciar, porque quer ser 

vista com AGENTE DE SAÚDE 

(profissional), não como VIZINHA. 

Evita contato quando não está 

trabalhando, porque quer ser tratada 

como PROFISSIONAL DE SAÚDE, 

não como vizinha que quer cuidar da 

vida das pessoas. 
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saúde, não como uma vizinha que vai 

cuidar da minha vida, porque a gente 

sabe, né, muito da vida deles. Então 

eu procuro ser diferente. 

13 : ACS6UBSB 

 

  Profissão = ACS 

  Raça = Parda 

  SUS dependente 

= Não 

  Vínculo com o 

território = Sim 

Diferentes... 

 

Como? 

A maioria eu vejo que tem um ângulo 

muito fechado... Não querem adquirir 

conhecimento, alguns adolescentes, 

né. Tem algumas senhoras também 

que acham que o mundo é só ali, é só 

lavar, passar, cozinhar e o marido 

maltratar. Então é diferente. 

 Maioria dos jovens tem ÂNGULO 

FECHADO e não quer aprender, 

"adquirir conhecimento". Algumas 

mulheres acham que o mundo se 

resume à família: "é só lavar, passar e o 

marido maltratar" 

 
  

15 : NASF1UBSB 

 

  Profissão = 

NASF - Terapêuta 

Ocupacional 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= N.I. 

  Vínculo com o 

território = Não 

Olha, na maioria das vezes diferente. 

E eu vejo pela área que a gente atua. 

É uma área de grande risco social, de 

vulnerabilidade, né. Eu felizmente 

não tive essa mesma criação e a gente 

sabe que a vulnerabilidade, né, a falta 

de dinheiro, causa mudança de 

humor, causa mudanças nas pessoas, 

a questão dos transtornos mentais, a 

grande maioria que a gente vê aqui, é 

por conta da vida que eles tiveram, 

né. Então graças a Deus e aos meus 

pais eu não tive muito com relação a 

isso. Eu percebo que são pessoas 

muito sofridas, né, e eu percebo que 

não é a minha realidade. Eu to nessa 

realidade, gosto de ajudar, mas não é 

a minha. 

Não tem a mesma vulnerabilidade e 

risco social das pessoas daquela área; 

não teve a mesma CRIAÇÃO, não teve 

falta de dinheiro; não tem transtornos 

mentais causados por essas 

dificuldades; teve apoio dos pais.  
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16 : NASF2UBSB 

 

  Profissão = 

NASF - 

Nutricionista 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Minhas pacientes daqui... eu acho que 

elas são muito diferentes... Eu acho 

muito diferente. Acho curioso. Eu 

gosto, porque.. eu vejo com um olhar 

de curiosidade, né, a vida que elas 

têm. Então é um estilo de vida muito 

diferente, né, é... Parece que assim, é 

menos direcionado "ao que eu quero 

pra mim" e parece que não tem... é, 

tem só causa, a consequência 

ninguém pensa. Então parece que é 

um dia após o outro, é vivendo o hoje. 

Infelizmente eu perdi muita gente 

sem perspectiva de futuro, muito 

acostumada, muito acomodada com a 

situação ou então com o estilo de vida 

que tem... Então eu não vejo muita 

força de vontade pra mudar, sabe? E 

eu fico me questionando muito se é 

falta de força de vontade pra mudar, 

se é realmente querer mudar, ou falta 

de percepção da realidade, então do... 

porque ta tão acostumado com aquilo, 

e aquilo que vive. Então eu tive, eu 

"Choques" uma palavra muito forte, 

mas eu tive alguns choques de 

realidade quando eu vim pra cá, 

porque eu não imaginava que teria 

pessoas com o pensamento assim "ah 

não, eu sou nova, mas quero sair de 

casa, vou ter um filho e dane-se" e aí, 

sabe, "deus deu, deus cria, eu não 

tenho condição nenhuma", então de 

mulheres que tivessem tantos filhos 

vivendo nas condições que vivem... 

então eu acho muito... algumas 

realidades aqui eu acho muito triste. 

Não vou dizer todas, porque tem suas 

exceções. 

E uso de droga durante a gestação, a 

falta de cuidado - até de autocuidado, 

sabe? Coisas que pra mim parecem 

muito claras, mas talvez pra essas 

pessoas não sejam. E aí é muito 

angustiantes: como eu vou fazer pra 

fazer ela enxergar isso, que ta na cara 

dela e ela não ta vendo? 

As pacientes são inconsequentes, não 

planejam: "é só causa, a consequência 

ninguém pensa"; o estilo de vida é 

muito diferente, vivem o hoje, não têm 

perspectiva de futuro; são acomodadas, 

aostumadas, sem perspectiva; não têm 

força de vontade para mudar ou não 

têm noção de realidade, de tão 

acostumadas com o que vivem.  

 
  

17 : NASF3UBSB 

 

  Profissão = 

NASF - 

Assistente Social 

  Raça = Branca 

  SUS dependente 

= Sim 

  Vínculo com o 

território = Não 

Porém eu vejo que... eu fui uma, uma 

pessoa que eu, eu consegui através da 

educação, transformar. Né... Escolhi 

por esse caminho... Transformar a 

minha realidade... 

Transformou a própria realidade por 

meio da EDUCAÇÃO 

(...) Olha... eu não me vejo tão 

distante não... Acho que 

conflito familiar todos nós 

temos (risos). Não é? Qual 

família que é a a família 

Doriana? Que eu não 

conheço. Acredito que não é 

tão distante não. 

 

Porém eu vejo que... eu fui 

uma, uma pessoa que eu, eu 

consegui através da educação, 

transformar. Né... Escolhi por 

esse caminho... Transformar a 

minha realidade... 

Todos têm problemas 

familiares 
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19 : AT2UBSB 

 Diferente. 

 

F1: Em que sentido? 

F2: No sentido de educação, de 

informação, de enxergar as coisas. 

Como eu disse pra você, a minha 

criação, a minha mãe era muito dura, 

severa. Então a minha mãe só olhava, 

a gente já sabia que tinha que ficar 

ali, né. Eu não tive essa informação 

quando pequena, né, até uma certa 

fase. Essa informação eu tenho hoje, 

por estar formada e trabalhar na área 

da saúde.  Mas...é...você percebe, 

muitas vezes, que realmente existe 

essa diferença: hoje, nos dias de hoje, 

como os filhos criam os pais, como os 

filhos respondem, conversam, 

interagem com a família é bem 

diferente. Eu vejo que é muito 

diferente mesmo, daquilo que eu sou, 

daquilo que eu aprendi, que foi 

passado pra mim. 
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APÊNDICE E – ADERÊNCIA À UBS 

 

UBS A 

VINHETA GERAL Total ACS AE Enfermeira Médica NASF Gerente 

Sim 5 2 1 0 1 1 0 

Não 11 4 1 2 1 2 1 

                

VINHETA 1 Total ACS AE Enfermeira Médica NASF Gerente 

Sim 4 2 0 0 1 1 0 

Não 6 2 1 1 0 1 1 

                

VINHETA B Total ACS AE Enfermeira Médica NASF Gerente 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 5 2 1 1 1 1 0 

                

UBS B 

VINHETA GERAL Total ACS AE Enfermeira Médica NASF Gerente 

Sim 15 4 2 2 3 3 1 

Não 2 2 0 0 0 0 0 

                

VINHETA 1 Total ACS AE Enfermeira Médica NASF Gerente 

Sim 8 3 1 0 1 2 1 

Não 1 0 0 1 0 0 0 

                

VINHETA 2 Total ACS AE Enfermeira Médica NASF Gerente 

Sim 4 1 1 0 2 0 0 

Não 4 2 0 1 0 0 1 
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APÊNDICE F – INTERPRETAÇÕES DAS VINHETAS 

 

UBS A  

 

      UBS A 

      VG V1 V2 

  

CATEGORIZAÇÃO/INTERPRETA

ÇÃO EXEMPLOS 

T
O

T
A

L
 

A
C

S
 

A
E

 

E
n

f 

M
e
d

 

N
A

S
F

 

G
er

e
n

te
 

T
O

T
A

L
 

A
C

S
 

A
E

 

E
n

f 

M
e
d

 

N
A

S
F

 

G
er

e
n

te
 

T
O

T
A

L
 

A
C

S
 

A
E

 

E
n

f 

M
e
d

 

N
A

S
F

 

G
er

e
n

te
 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 Falta de renda   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contexto social 

Contexto difícil, contexto vulnerável, 

contexto da comunidade, falta de lazer e 

recreação 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Meio cultural do crime   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baile funk e apelo da sexualidade   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

F
A

M
IL

IA
R

 

Família não cuida, orienta e apoia 

Família não apoia, família não incentiva 
o pré-natal, pais não cuidam, pais têm 

mentalidade fechada 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Família é desestruturada  

Família em dificuldade, família precisa 

de ajuda, família é necessitada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mãe do rapaz não apoia 

Mãe do rapaz também tem 

responsabilidade e não ajuda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mãe não cuida, orienta e apoia 

Mãe não cuidou, mãe abandonou, mãe 

desinformou, mãe é permissiva, mãe não 

apoia a gravidez, mãe tem vergonha, 

mãe não incentiva o pré-natal, mãe não 
aceita, mãe ausente 4 3 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 

Pai ausente   0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

A
L

 

Adolescente é 
irresponsável/imatura/preguiçosa 

É irresponsável, dá desculpa, não tem 
motivo para faltar, é preguiçosa, é 

acomodada, está em formação de 

identidade, não se preparou, tem 
vergonha 6 3 0 2 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Adolescente é resistente/não tem 

autocuidado   3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescente não fez ou fez uso incorreto 

de contraceptivo   1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Adolescente não pensa na criança 

Adolescente não pensa na criança, pode 

abandonar o filho na maternidade 2 1 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Adolescente não tem parceiro fixo Não sabe quem é o pai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescente quer ser independente   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescente se expõe a DST 

Risco de doenças, não teve cuidado com 
DST, não usou camisinha, no baile se 

coloca em risco 1 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homem não procura a saúde Não fica em casa para receber visita 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pai adolescente não liga 
Pai adolescente não se responsabiliza, 
não liga para a criança 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

S
A

Ú
D

E
 

Falha do contraceptivo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestantes têm dificuldades emocionais 
Desorientadas, sobrecarregadas, situação 
difícil, sem espaço em casa 3 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestantes têm problemas de sono  insônia ou têm muito sono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R
E

L
IG

IÃ
O

 

Intolerância religiosa prejudica acesso 

ao serviço   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Pacientes escutam o pastor   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S
E

R
V

IÇ
O

 

Regras rígidas de agendamento 

regras rígidas afastam paciente, não 

adianta agendar cedo 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACS deveria ter avisado que paciente 

não acorda cedo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Faltou prevenção   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

UBS B 

      VG V1 V2 

  

CATEGORIZAÇÃO/INTERPRETA

ÇÃO EXEMPLOS 

T
O

T
A

L
 

A
C

S
 

A
E

 

E
n

f 

M
e
d

 

N
A

S
F

 

G
er

e
n

te
 

T
O

T
A

L
 

A
C

S
 

A
E

 

E
n

f 

M
e
d

 

N
A

S
F

 

G
er

e
n
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T
O

T
A

L
 

A
C

S
 

A
E

 

E
n

f 

M
e
d

 

N
A

S
F

 

G
er

e
n

te
 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 Falta de renda   3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contexto social 

Contexto difícil, contexto vulnerável, 
contexto da comunidade, falta de lazer e 

recreação 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meio cultural do crime   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baile funk e apelo da sexualidade   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F
A

M
IL

IA
R

 

Família não cuida, orienta e apoia 

Família não apoia, família não incentiva 
o pré-natal, pais não cuidam, pais têm 

mentalidade fechada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 1 

Família é desestruturada  
Família em dificuldade, família precisa 
de ajuda, família é necessitada 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mãe do rapaz não apoia 
Mãe do rapaz também tem 
responsabilidade e não ajuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mãe não cuida, orienta e apoia 

Mãe não cuidou, mãe abandonou, mãe 

desinformou, mãe é permissiva, mãe não 
apoia a gravidez, mãe tem vergonha, 

mãe não incentiva o pré-natal, mãe não 

aceita, mãe ausente 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 

Pai ausente   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

A
L

 

Adolescente é 

irresponsável/imatura/preguiçosa 

É irresponsável, dá desculpa, não tem 

motivo para faltar, é preguiçosa, é 

acomodada, está em formação de 
identidade, não se preparou, tem 

vergonha 3 1 0 1 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
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Adolescente é resistente/não tem 
autocuidado   3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescente não fez ou fez uso incorreto 
de contraceptivo   3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescente não pensa na criança 
Adolescente não pensa na criança, pode 
abandonar o filho na maternidade 3 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescente não tem parceiro fixo Não sabe quem é o pai 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adolescente quer ser independente   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Adolescente se expõe a DST 

Risco de doenças, não teve cuidado com 

DST, não usou camisinha, no baile se 
coloca em risco 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Homem não procura a saúde Não fica em casa para receber visita 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pai adolescente não liga 

Pai adolescente não se responsabiliza, 

não liga para a criança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S
A

Ú
D

E
 

Falha do contraceptivo   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestantes têm dificuldades emocionais 

Desorientadas, sobrecarregadas, situação 

difícil, sem espaço em casa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestantes têm problemas de sono  insônia ou têm muito sono 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R
E

L
IG

IÃ
O

 

Intolerância religiosa prejudica acesso 

ao serviço   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pacientes escutam o pastor   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

S
E

R
V

IÇ
O

 Regras rígidas de agendamento 

regras rígidas afastam paciente, não 

adianta agendar cedo 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACS deveria ter avisado que paciente 

não acorda cedo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Faltou prevenção   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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APÊNDICE G – ENCAMINHAMENTOS DAS VINHETAS 

UBS A 

UBS A 

ENCAMINHAMENTOS DESCRIÇÃO 

VG V1 V2 
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Acionar família do rapaz 
Quando a profissional responde que chamaria a 

família ou os pais do rapaz. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acionar mãe do rapaz 

Quando a profissional responde que chamaria 

especificamente a mãe do rapaz. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acionar pai da criança 

Quando a profissional diz que acionaria o pai da 

criança ou o parceiro. 6 0 1 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acompanhamento em 

casa 

Quando a profissional diz que acompanharia ou 

acionaria a equipe para que houvesse visita de 
enfermeiras e/ou médica, inclusive para, 

eventualmente, fazer consulta no domicílio e coletar 

exames.  3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Alterar horário e 

reagendar 

Quando a profissional responde que reagendaria, 
alteraria ou tentaria alterar/reagendar o horário da 

consulta, permitindo que a paciente fosse em horário 

alternativo. 8 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto risco   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apoio do NASF 

Quando a profissional diz que pediria ajuda ao 

NASF, que encaminharia o caso para psicóloga e/ou 

assistente social do NASF, que pediria para 
psicóloga conversar com a mãe, com a família e 

com a paciente/adolescente ou que pediria que a 

psicóloga acompanhasse as consultas de pré-natal 
junto com a médica. 3 2 0 1 0 0 0 5 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Articulação com outros 

serviços e organizações 

(CAPS, CJ, MT, CT)   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Benefício de renda   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Conversar com família 

Quando a profissional diz que conversaria e/ou 

tentaria conscientizar os pais ou a família da 
paciente. 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conversar com mãe  

Quando a profissional diz que conversaria e/ou 

tentaria conscientizar ou responsabilizar ou 
convocar para consulta, especificamente, a mãe da 

paciente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 

Conversar com paciente 

Quando a profissional responde que conversaria 

com a paciente, que escutaria a paciente, procuraria 
acolher a paciente ou criar vínculo com a paciente. 4 1 0 1 0 2 0 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cursos para o rapaz   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipe 

Quando a profissional diz que levaria o caso para 

reunião de equipe ou que conversaria com 

enfermeira e/ou médica a respeito. 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grupos de prevenção e 

acompanhamento 

Quando a profissional diz que levaria adolescente 
para participação de grupos para ter contato com 

outras adolescentes ou outras mães (grupo de 

adolescente, grupo de gestante). 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informar sobre direitos da 
gestante 

Quando a profissional diz que orientaria gestante 

sobre algum direito, como teste de paternidade ou 
atestado médico para faltar no trabalho em dias de 

consulta pré-natal. - Importância de registrar o filho 
e direito à pensão 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 

Intensificar visitas de 
ACS 

Quando a profissional responde que visitaria ou 

recomendaria para ACS, principalmente, fazer mais 
visitas àquela paciente. 6 4 0 1 0 1 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interromper visitas 

Quando a profissional diz que deixaria de visitar 

paciente por recusa expressa ou por falta de sucesso 

das tentativas de promover adesão. 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investigar histórico de 

relações sexuais   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Levar até a UBS 
Quando a profissional diz que buscaria a paciente 

em casa e levaria até a UBS. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientar contracepção pós 

parto 

Quando a profissional diz que, após o parto, vai 

orientar que a paciente use contraceptivos ou 

participe do planejamento familiar. 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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Orientar e testar ISTs 

Quando a profissional diz que faria orientações 
sobre doenças sexualmente transmissíveis ou que 

recomendaria sorologia para paciente. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientar não interromper 

os estudos   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientar para não abortar 
Quando a profissional responder que orientaria a 

gestante para não provocar aborto. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientar sobre benefícios 

do pré-natal e riscos de 

não fazer 

Quando a profissional diz que orientaria a gestante 
sobre a importância do acompanhamento pré-natal, 

incluindo consultas, vacinas e suplementos, para 

prevenir doenças para a mulher e para a criança e 
quando profissional diz que procuraria 

"responsabilizar" adolescente pela criança ou 

"amendrontar" sobre riscos. 8 2 3 2 0 1 0 5 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

Pedir para mãe falar com 

pastor   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sensibilizar ACS ou 
outras profissionais 

Quando a profissional diz que faria trabalho de 

sensibilização com ACS ou demais profissionais 
para lidar com o caso sem julgar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Acionar família do rapaz 

Quando a profissional responde que chamaria a 

família ou os pais do rapaz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Acionar mãe do rapaz 
Quando a profissional responde que chamaria 

especificamente a mãe do rapaz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acionar pai da criança 

Quando a profissional diz que acionaria o pai da 

criança ou o parceiro. 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 
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Acompanhamento em casa 

Quando a profissional diz que acompanharia ou 
acionaria a equipe para que houvesse visita de 

enfermeiras e/ou médica, inclusive para, 

eventualmente, fazer consulta no domicílio e coletar 
exames.  7 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alterar horário e reagendar 

Quando a profissional responde que reagendaria, 

alteraria ou tentaria alterar/reagendar o horário da 

consulta, permitindo que a paciente fosse em horário 
alternativo. 12 6 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 

Alto risco   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apoio do NASF 

Quando a profissional diz que pediria ajuda ao 

NASF, que encaminharia o caso para psicóloga e/ou 
assistente social do NASF, que pediria para psicóloga 

conversar com a mãe, com a família e com a 

paciente/adolescente ou que pediria que a psicóloga 
acompanhasse as consultas de pré-natal junto com a 

médica. 3 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 

3 

1 0 1 0 0 1 

Articulação com outros 

serviços e organizações 
(CAPS, CJ, MT, CT)                 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Benefício de renda   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Conversar com família 

Quando a profissional diz que conversaria e/ou 
tentaria conscientizar os pais ou a família da 

paciente. 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

1 

0 0 0 0 

0 

Conversar com mãe  

Quando a profissional diz que conversaria e/ou 

tentaria conscientizar ou responsabilizar ou convocar 

para consulta, especificamente, a mãe da paciente 4 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 

3 

0 2 0 0 1 0 

Conversar com paciente 

Quando a profissional responde que conversaria com 

a paciente, que escutaria a paciente, procuraria 

acolher a paciente ou criar vínculo com a paciente. 8 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 

2 

1 0 0 0 1 0 

Cursos para o rapaz   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipe 

Quando a profissional diz que levaria o caso para 

reunião de equipe ou que conversaria com enfermeira 
e/ou médica a respeito. 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

1 

1 

0 0 0 0 

0 
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Grupos de prevenção e 

acompanhamento 

Quando a profissional diz que levaria adolescente 

para participação de grupos para ter contato com 
outras adolescentes ou outras mães (grupo de 

adolescente, grupo de gestante). 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 

Informar sobre direitos da 

gestante 

Quando a profissional diz que orientaria gestante 

sobre algum direito, como teste de paternidade ou 

atestado médico para faltar no trabalho em dias de 
consulta pré-natal. - Importância de registrar o filho e 

direito à pensão 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

3 

1 1 1 

0 0 

0 

Intensificar visitas de ACS 

Quando a profissional responde que visitaria ou 

recomendaria para ACS, principalmente, fazer mais 

visitas àquela paciente. 3 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 

1 

0 0 0 1 0 0 

Interromper visitas 

Quando a profissional diz que deixaria de visitar 
paciente por recusa expressa ou por falta de sucesso 

das tentativas de promover adesão. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 

Investigar histórico de 

relações sexuais   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 

Levar até a UBS 
Quando a profissional diz que buscaria a paciente em 

casa e levaria até a UBS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 

Orientar contracepção pós 

parto 

Quando a profissional diz que, após o parto, vai 

orientar que a paciente use contraceptivos ou 

participe do planejamento familiar. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 

Orientar e testar ISTs 

Quando a profissional diz que faria orientações sobre 
doenças sexualmente transmissíveis ou que 

recomendaria sorologia para paciente. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 

Orientar não interromper 

os estudos   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 

Orientar para não abortar 

Quando a profissional responder que orientaria a 

gestante para não provocar aborto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 
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Orientar sobre benefícios 

do pré-natal e riscos de não 
fazer 

Quando a profissional diz que orientaria a gestante 

sobre a importância do acompanhamento pré-natal, 

incluindo consultas, vacinas e suplementos, para 
prevenir doenças para a mulher e para a criança e 

quando profissional diz que procuraria 

"responsabilizar" adolescente pela criança ou 
"amendrontar" sobre riscos. 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 

0 

Pedir para mãe falar com 

pastor   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

1 
0 0 0 0 

0 

Sensibilizar ACS ou outras 
profissionais 

Quando a profissional diz que faria trabalho de 

sensibilização com ACS ou demais profissionais para 
lidar com o caso sem julgar 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 

 


