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O espaço tem muito de parecido com o mercado. 
Ambos, por meio do trabalho de todos, contribuem 

para a construção de uma contrafinalidade que a 
todos contém funcionalmente e, malgrado eles, os 
define. Mercado e espaço, forças modeladoras da 

sociedade como um todo, são conjuntos de pontos 
que asseguram e enquadram diferenciações 

desigualadoras, na medida em que são, ambos, 
criadores de raridade. E como “o mercado é cego”, 
para os fins intrínsecos das coisas, o espaço assim 
construído é, igualmente, um espaço cego para os 
fins intrínsecos dos homens. Daí a relação íntima e 

indissociável entre a alienação moderna e o espaço 
(SANTOS, 2007a, p. 80).  
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RESUMO 

 

 

Na contemporaneidade presenciamos na cidade de Natal, a expansão da estrutura e 
dos serviços privados de saúde. Todavia, a espacialização desses serviços será 
marcada por uma distribuição desigual desses serviços nos lugares, o que irá se dá 
de acordo com as condições oferecidas pelos mesmos em cada período histórico. 
Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho consiste em analisar o uso do território 
pelos serviços privados de saúde e a dinâmica que promovem na cidade de Natal no 
período técnico-científico-informacional. Deste modo, buscando alcançar tal objetivo, 
realizamos pesquisa bibliográfica, documental, e empírica, considerando o processo 
de expansão e a espacialização dos serviços privados de saúde na cidade. A partir 
de uma topologia pudemos evidenciar que prevalece na cidade uma concentração 
de serviços de todos os níveis de complexidade em apenas alguns bairros, sendo 
Petrópolis e Tirol, que são bairros que possuem altas densidades de sistemas de 
engenharia, maior fluidez, e ainda as maiores rendas médias salariais da cidade, os 
que apresentam um maior número desses estabelecimentos. Entretanto, 
paralelamente a esta concentração vem ocorrendo uma dispersão destes serviços 
para outros bairros, como é o caso de Lagoa Nova que apresentando a mesma 
atratividade do ponto de vista dos atributos territoriais, passa a abrigar serviços 
apresentando o mesmo perfil que os prestados nos primeiros. Todavia, embora a 
cidade tenha uma significativa demanda para o tipo de serviço encontrado nestes 
bairros, um conjunto de eventos proporcionou a emergência de outro tipo de 
mercado de serviços privados de saúde, que são àqueles voltados para uma 
clientela com menor poder aquisitivo, que terá seus estabelecimentos do mesmo 
modo, seletivamente distribuídos em algumas áreas da cidade, que não serão as 
mesmas perseguidas pelas demais, demonstrando o quanto seletivo é a instalação 
de um empreendimento guiado pela lógica de reprodução capitalista. Assim, o 
imperativo da seletividade espacial apresentado pelo setor de saúde privada expõe 
um uso do território diferencial por esses serviços.  
 

 

Palavras-chave: Seletividade espacial. Uso do território. Serviços privados de saúde. 
Concentração. Dispersão. 
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ABSTRACT 
 

 

Nowadays we can observe in Natal city, the development of the structure and the 
health‟s private service. However, the spatial distribution of these services will be 
marked by an uneven distribution on the places, what will be in according with the 
conditions offered by the same in each historical period. Accordingly, the objective of 
this job is analyze the use of the territory by the health‟s private service and the 
dynamics that promotes in Natal city in the technical scientific information period. 
Thus, seeking to search this goal, realized literature, documentary, empirical, 
considering the process of development and the spatial distribution of the health‟s 
private service in the city. From a topology we can observe that prevails in the city a 
service‟s concentration at all levels of complexity in only a few neighborhoods, being 
Tirol and Petrópolis, which are neighborhoods that have high densities of engineer 
system, bigger fluidity, and the best level salaries of the city, which present a greater 
number of these establishments. However, equal this concentration has occurred a 
dispersion of these services to other neighborhoods, as for example Lagoa Nova 
which is presenting the same attractiveness in the view of attributes territorial, begins 
to protect services presenting the same profile like the firsts. However, the city has a 
significant demand to this kind of service found in these neighborhoods, some events 
provided the emergency of another type of market of health‟s private service, that are 
those created to attend guests with a lower purchasing power, which will have their 
establishments in the same way selectively distributed in some areas of the city, 
which will not be the same pursued by the other, showing how selective is the 
installation of an enterprise guide by the logic of capitalism reproduction. So, the 
imperative of spatial selectivity presented by the health‟s private sector exposes an 
use of the differential territory for these services. 
 

 

Key words: Spatial selectivity. Use of the territory. Health‟s private services. 
Concentration. Dispersion. 
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         1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
Nenhum dos objetos sociais tem tanto domínio sobre o 
homem, nem está presente de tal forma no cotidiano dos 
indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos de 
encontro, os caminhos que unem entre si estes pontos, 
são elementos passivos que condicionam a atividade dos 
homens e comanda a sua prática social. A práxis, 
ingrediente fundamental da transformação da natureza 
humana, é um dado sócio-econômico mas é também 
tributária das imposições espaciais (SANTOS, 2008b, p. 
137).    
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A saúde, um direito constitucional da sociedade brasileira, é entendida por 

diversos agentes sociais como um setor da economia, conforme Almeida (2005). De 

modo que apresenta, como qualquer outra atividade econômica, relações entre 

ações e objetos geográficos voltadas para a eficácia máxima de sua produtividade, 

ou melhor, para a sua lucratividade, que é assegurada, entre outras questões, pelo 

lugar que lhe serve de abrigo no território. Assim, o território é usado pelas empresas 

do setor da saúde como um recurso, cujo propósito é garantir o pleno 

desenvolvimento de seus respectivos processos. 

A partir do final dos anos 1980, expandem-se em todo o país, a estrutura e os 

serviços prestados à população pelo setor privado de saúde. Tal fato decorre, 

principalmente, da precariedade assistencial apresentada pelo setor público de 

saúde, a qual demonstra uma insuficiência de atendimento a demanda populacional. 

A cidade de Natal também acompanha essa expansão, conforme podemos 

constatar, por intermédio da observação do significativo crescimento de instituições 

privadas, como hospitais, clínicas e laboratórios, além da ampliação da quantidade 

de planos de saúde, e do aumento do número de suas carteiras. 

Contudo, apesar da expansão desses serviços contemplarem um significativo 

número de habitantes da cidade, no que concerne à espacialidade, é nítida uma 

distribuição espacial desigual e seletiva destes serviços no território, demonstrando 

um uso diferencial estabelecido de acordo com as condições oferecidas pelos 

lugares, uma vez que conforme asseveram Santos e Silveira (2003, p. 22), “um 

território condiciona a localização dos atores, pois as ações que sobre ele se operam 

dependem de sua própria constituição”. 

Nesta perspectiva, buscamos por meio de uma periodização reconstruir a 

sucessão de organizações espaciais dos serviços privados de saúde em Natal. Para 

tanto realizamos uma análise do uso do território pelos serviços privados de saúde e 

da dinâmica que promovem na cidade de Natal no período técnico-científico-

informacional. 

Partimos do entendimento de que o território usado é sinônimo de espaço 

geográfico, definido como um conjunto indissociável, solidário e contraditório de 

sistemas de objetos e de sistemas de ações (SANTOS, 2006). Portanto, não sendo 
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uma coisa inerte ou um palco onde a vida se dá, e sim “un cuadro de vida, híbrido de 

materialidad y de vida social” (SILVEIRA, 2008, p. 3) que a cada momento histórico 

se redefine, dependendo de seus usos.  

De tal modo, o território usado inclui todos os agentes e todos os aspectos, 

por isso é sinônimo de espaço banal (SILVEIRA, 2008). Neste trabalho, 

analisaremos o uso do território pelas empresas de saúde privadas em Natal no 

período atual, o que nos fez recorrer a uma periodização da expansão e 

espacialização desses serviços, pois como nos esclarece Santos e Silveira (2003, p. 

20) “os usos são diferentes nos diversos momentos históricos” e existe um consenso 

de que “os homens e suas atividades não se acham em sua presente localização 

exclusivamente por causa da interação de fatores atuais” (SANTOS, 2007b, p. 56). 

Neste sentido, tem-se muito claro que “uma localização presente muita vezes 

resulta, direta ou indiretamente, de fenômenos que deitaram raízes previamente” 

(SANTOS, 2007b, p. 56). 

Além de prescindir de uma periodização dos usos anteriores do território, uma 

análise geográfica dessa natureza ainda precisa considerar que esses usos, não 

ocorreram somente em função de eventos1 locais, e sim, sendo o mundo uma 

totalidade, os seus usos consideraram cada evento como sendo “um fruto do Mundo 

e do Lugar ao mesmo tempo” (SANTOS, 2006, p. 164). Portanto, identifica-se que 

embora o projeto possa não ser comum, acontece a realização compulsória de 

tarefas comuns, revelando um acontecer solidário nos termos proposto por Santos 

(2006), quando este retoma as reflexões de Durkheim. 

Em relação aos eventos que permitiram a expansão e atual espacialização 

dos serviços privados de saúde em Natal, verificamos que esse acontecer solidário 

ocorre em suas três formas, pois há, nos diversos períodos que configuraram o atual 

uso, um acontecer hierárquico, dado os comportamentos do lugar prescindirem 

interesses sediados em um outro, e aconteceres homólogo e complementar, 

considerando que atua sobre esses processos, com repercussões no território, 

regras que são localmente formuladas ou reformuladas, que podem ocorrer para 

atender a fins pertencentes ao mesmo âmbito (homólogo), ou entre instâncias 

diferentes (complementar). Assim, concordando com Santos (2006), que haverá uma 

solidariedade estabelecida em virtude da proximidade espacial, e outra em função 

                                                
1
 Entendemos evento como “o resultado de um feixe de vetores, conduzido por um processo, levando 

uma nova função ao meio preexistente” (SANTOS, 2006, p. 95). 
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da proximidade organizacional, e que estes processos irão criar o que ele chama de 

horizontalidades e verticalidades, definidos no território, respectivamente como “as 

zonas de contiguidade que formam extensões contínuas” (SANTOS, 2008a, p. 105) 

e “um conjunto de pontos formando um espaço de fluxos” (SANTOS, 2008a, p. 108). 

A partir da maneira como ocorre esses aconteceres solidários peculiarmente 

em cada um dos lugares, diante do conjunto de possibilidades do mundo, temos um 

meio ambiente construído de forma desigual, com zonas de densidade e de 

rarefação. Estas, podendo acontecer quanto a quantidade relativa no território de 

técnicas, informações, normas e comunicações, como nos alertam Santos e Silveira 

(2003). Consequentemente, iremos ter espaços luminosos “que são aqueles que 

mais acumulam densidades técnicas e informacionais, ficando assim mais aptos a 

atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização” 

(SANTOS; SILVEIRA, 2003, p. 264), e espaços opacos, onde tais características são 

ausentes, ou apresentam uma densidade bem inferior em relação ao primeiro. 

É, portanto orientado por essa lógica, ou seja, pelas condições oferecidas 

pelo lugar, que as atividades privadas de saúde selecionam os espaços para a sua 

instalação, buscando cada tipo de atividade, as áreas que melhor garantam a sua 

reprodutividade. Assim, como Santos e Silveira (2003), compreendemos que cada 

atividade produz a sua própria divisão territorial do trabalho. Por isso, consideramos 

que os serviços privados de saúde em Natal, irão, de acordo com as suas 

especialidades e graus de modernidade capitalista ou organizacional, disputar 

diferentes parcelas do território, o que resultará num uso diferencial deste, que por 

sua vez conformará áreas de concentração destes serviços na cidade, assim como 

orientará um movimento de dispersão dos mesmos para algumas parcelas do 

território. 

Devido ao bom sistema de engenharia dos bairros à época de criação, as 

elevadas rendas médias salariais e ao fato de abrigarem umas das primeiras e 

maiores e ainda mais complexas unidades de serviços públicos de saúde da cidade, 

os bairros Petrópolis e Tirol, são os primeiros de Natal, a receberem uma 

significativa quantidade de serviços privados de saúde, quando da sua expansão. 

Realidade que a cada período vai se acentuando em virtude da própria 

concentração que os tornam atrativos para a instalação de outras unidades, que se 

localizam nos bairros, ora promovendo uma competitividade, ora uma 
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complementaridade, formando, em suma uma área de especialização desses 

serviços na cidade, e um “corredor sanitário”.  

Todavia, embora represente uma área de excelente mercado, muitas 

atividades deste setor vem buscando outras localizações, pois forças centrípetas 

vêm atuando no território, de modo que enquanto estas parcelas já apresentam 

dificuldades ou obstáculos para instalação de novas unidades, outras oferecem 

vantagens e facilidades, como é caso, por exemplo, do bairro de Lagoa Nova, que é 

um dos bairros que apresenta maior percentual de serviços privados de saúde, com 

exceção da referida área de concentração, prestando, inclusive, um perfil de 

serviços de saúde semelhante ao oferecido em Petrópolis e Tirol. 

 Mas, o movimento de dispersão não ocorre apenas para Lagoa Nova, nem 

somente com serviço da mesma natureza dos que apresentados nestas duas áreas. 

As diferentes necessidades e formas de consumo, demandam por sua vez, formas 

diversas de produção e de prestação de um mesmo serviço, de modo que, o 

mercado de serviços privados de saúde ofertados a preço populares e voltados para 

uma classe social menos abastada, encontra-se em expansão, e não tendo as 

mesmas exigências territoriais procura se localizar em áreas que sejam mais 

adaptadas a receptividade desse tipo de serviço, como os bairros Alecrim e Cidade 

Alta, e os subcentros das Regiões Administrativa Norte e Sul, mais precisamente 

nas avenidas Tomaz Landin e João Medeiros Filho, e na avenida Airton Senna, 

respectivamente. 

Esta pesquisa se divide em três partes, sendo três capítulos e considerações 

finais. 

 

O Capítulo 1 – Periodização da expansão e espacialização dos serviços 

de saúde em Natal: os eventos e os aconteceres solidários. Entendendo a 

periodização como um recurso de método necessário ao entendimento da nossa 

problemática, realizamos uma periodização a respeito da expansão e espacialização 

dos serviços privados de saúde em Natal, trazendo à luz nos diversos períodos, os 

aconteceres solidários dos eventos, e consequentemente os processos espaciais 

decorrentes desses, os quais são responsáveis pela atual configuração espacial 

desses serviços na cidade. 
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No capítulo 2 – A concentração espacial dos serviços privados de saúde 

em Petrópolis e Tirol. Neste capítulo trazemos reflexões a respeito das condições 

oferecidas pelos bairros Petrópolis e Tirol para que estes tenham se tornado uma 

área de especialização de serviços privados de saúde na cidade, isto em virtude da 

grande concentração de serviços que os mesmo abrigam. Após evidenciarmos a 

concentração dos serviços privados de saúde em Petrópolis e Tirol, destacamos o 

perfil da tecnificação e especialização dos serviços prestados nestes bairros, 

demonstrando suas peculiaridades e buscando compreender as consequências 

decorrentes desse processo para a dinâmica espacial dos bairros. Estamos cientes 

que a expansão desses serviços promove uma mudança no uso do território desses 

bairros, bem como atraem uma série de outras atividades que contribuíram 

sobremaneira para transformar a realidade dos mesmos. 

 

No Capítulo 3 – As novas espacialidades dos serviços privados de 

saúde no território de Natal. Elencamos aí os fatores da dispersão dos serviços 

privados de saúde em Natal, assim como também as novas estratégias de 

localização destes. Analisamos como se dá o uso do território por esses serviços 

que vem se dispersando, e a dinâmica dos lugares que os abrigam. Neste 

movimento, ainda buscamos evidenciar a expansão de mais uma prática que vem 

crescendo vertiginosamente na cidade, que é a popularização dos serviços de 

saúde, “dos mais banais até os mais complexos”. 

 

As considerações finais evidenciam a compreensão da realidade estudada 

que obtivemos com a pesquisa, de modo a assinalar com base no uso atual do 

território por esses serviços, a tendência da realidade futura para a configuração 

espacial desta atividade na cidade de Natal. 

 

 

O PROCESSO DE PESQUISA 

 

Na análise da dinâmica promovida pelo uso do território pelos serviços 

privados de saúde em Natal no período técnico-científico-informacional, 

privilegiamos tanto uma pesquisa bibliográfica quanto uma pesquisa empírica. Nessa 

perspectiva, a operacionalização da investigação que esta dissertação se propôs a 
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realizar, consistiu na obtenção e produção de informações a partir de fontes e 

procedimentos (CORRÊA, 2003). 

A obtenção de dados, a partir de fontes, deu-se por intermédio de pesquisa 

bibliográfica a respeito do tema em estudo, e pesquisa documental em órgãos e/ou 

instituições públicas e privadas responsáveis por dados históricos e estatísticos 

concernentes aos eventos que configuraram a atual organização espacial dos 

serviços privados de saúde privados em Natal.  

Para a produção de informações sobre a realidade da dinâmica promovida 

pelo uso do território pelos serviços privados de saúde em Natal, os procedimentos 

realizados, durante o período da pesquisa, foram a realização de entrevistas, com 

perguntas abertas e fechadas com os diversos agentes sociais envolvidos no estudo 

em tela. Assim sendo, entrevistamos os agentes diretamente vinculados ao setor de 

saúde privado, os estabelecimentos de saúde privados, os planos privados de 

assistência médica e organismos responsáveis pelo setor, além daqueles atrelados 

às atividades que embora, não estejam diretamente relacionadas aos serviços de 

saúde, são complementares, e, portanto, necessárias à população que utiliza 

diariamente tais serviços, como é o caso, por exemplo, das lanchonetes, 

restaurantes, dos estacionamentos privados, e dos pontos de táxis. 

A pesquisa realizada in loco apresentou tanto caráter quantitativo quanto 

qualitativo. A realização de entrevistas objetivou compreender porque estes 

diferentes tipos de empreendimentos estão concentrados em bairros específicos, 

bem como elucidar os motivos para que tais serviços estejam concentrados nos 

bairros analisados, além de perscrutar quais são as consequências que este uso 

diferencial e seletivo acarreta para o lugar em que se instala e para a totalidade do 

território. 

Almejando aclarar as etapas que foram desenvolvidas nesta pesquisa, 

explicitaremos, as principais etapas do estudo e seus objetivos correspondentes, 

bem como quais foram os órgãos e/ou instituições públicas e privadas que nos 

forneceram subsídios contemplativos aos objetivos propostos em nosso trabalho. 

 

 Etapa 1: Fontes (Levantamento e obtenção de dados bibliográficos, 
documentais e cartográficos) 

 

Esta etapa da pesquisa, foi contínua, e objetivou tomar conhecimento dos 

trabalhos já publicados e relacionados com o presente estudo no âmbito local e 
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geral, além de nos fornecer um arsenal teórico-conceitual pertinente à análise que  

ora realizamos. Desse modo, fizemos um levantamento junto ao acervo bibliográfico 

da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e 

das bibliotecas setoriais dos Departamentos de Geografia, Economia, História, 

Arquitetura e Urbanismo e Saúde, assim como em sites oficiais: o portal da Capes 

que contém dissertações e teses e o site da revista de Geografia e Ciências Sociais, 

Scripta Nova, que abriga artigos diversos. Ainda realizamos em jornais e revistas de 

circulação local, um levantamento de informações relacionadas aos eventos que 

contribuíram para a atual organização espacial destes serviços de saúde em Natal.  

Na obtenção de informações referentes a dados estatísticos e documentos 

que abordam os principais eventos que contribuíram para realidade ora analisada e 

os contextos em que estão inseridos, recorremos aos seguintes órgãos, com as 

respectivas finalidades: 

 

 Secretaria Municipal de Arquitetura Urbanismo de Natal (SEMURB) 

Com o intuito de obter informações relacionadas aos atributos dos bairros que 

apresentam quantidades significativas destes serviços, no que consiste às condições 

ambientais, sociais, geopolíticas, econômicas, de infraestrutura e serviços 

instalados, dentre outros aspectos, considerando que esta secretaria possui 

documentos resultantes de trabalhos de coleta desses dados sobre os bairros da 

cidade, nos diversos órgãos afins, os quais são sistematizados e atualizados 

anualmente.  

 

 Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS), Secretaria de Estado da 

Saúde Pública (SESAP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPE), Instituto de 

Previdência dos Servidores de Natal (IPREVINAT) e Associação dos 

Hospitais do RN (Ahorn) 

 
A fim de refletir sobre a lógica da distribuição espacial na cidade de Natal dos 

serviços de saúde públicos e privados por tipo de unidade, especialidade e 

estabelecimentos correspondentes. E ainda o quadro evolutivo do número dos 

respectivos usuários dos serviços público e privado, assim como os tipos e níveis de 

convênios entre essas duas esferas na prestação do serviço de saúde. O que 
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embora de grande contribuição a nossa pesquisa, infelizmente não foi possível ser 

realizado em sua plenitude, uma vez que as Secretarias de Saúde Estadual e 

Municipal, e os Institutos Previdenciários também das duas esferas de poder, não 

dispunham mais de documentos e arquivos anteriores ao período de informatização 

destes. Situação esta que dificultou a periodização realizada, sendo esta possível 

graças aos trabalhos de alguns médicos que realizaram estudos sobre um histórico 

da saúde no Rio Grande do Norte, alguns deles, nunca foram publicados. 

Apesar disso, entendemos que os dados, documentos cartográficos, mapas e 

informações diversas que estão relacionados com a nossa pesquisa, e que foram 

obtidos junto a tais órgãos se constituíram em importantes informações, sendo de 

suma relevância para a efetivação do nosso trabalho.  

 

 Etapa 2: Procedimentos (Produção de informações) 

 

Esta etapa da pesquisa associada à etapa anterior consistiu numa 

significativa fonte de informações para alcance dos nossos objetivos com a 

realização da pesquisa. Para melhor estrutura da pesquisa, dividimos esta etapa em 

duas partes: formulação do instrumental de coleta; e realização da pesquisa in loco 

em diversos estabelecimentos de saúde privados, planos privados de assistência 

médica e organismos responsáveis pelo setor e nos já mencionados 

estabelecimentos prestadores de serviços ou atividades complementares que 

surgiram nos arredores das unidades de saúde.  

A formulação do instrumental de coleta diz respeito à elaboração das 

entrevistas realizadas nas instituições, ou unidades de saúde privadas pesquisadas 

e nos estabelecimentos surgidos em virtude dos serviços de saúde (Apêndice A). 

Assim, o levantamento de campo realizado através de entrevistas e observações 

diretas junto a esses vários agentes direta e indiretamente vinculados à prestação 

dos serviços de saúde privados, nos permitiu formular as seguintes questões: 

 

 Quais eventos contribuíram para a concentração dos serviços de saúde nos 

bairros Petrópolis e Tirol e do mesmo modo, quais contribuem para a 

dispersão destes serviços para outras áreas da cidade, em especial, nos 

bairros Lagoa Nova, a Cidade Alta e o Alecrim, assim como também para os 

subcentros formados nas Regiões Administrativas Norte e Sul? 
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  Quais as áreas dos bairros onde estão localizados esses estabelecimentos 

de saúde privados? 

 Qual é o perfil da tecnificação e nível de especialização dos serviços de 

saúde prestados em cada uma das áreas da cidade? 

 Quais são as vantagens e desvantagens de uma concentração para os 

serviços de saúde privados? 

 Quais são as principais consequências provocadas pela expansão e atual 

espacialização desses serviços para o território? 

 

Para responder as questões realizamos entrevistas com os grupos 

enumerados a seguir, destacando que cada segmento pesquisado exigiu um roteiro 

de entrevista específico, já que nos defrontamos com dois grupos de realidades 

diversas e que realizamos entrevistas qualitativas, sendo o número de entrevistas 

aplicadas com cada um dos grupos pesquisados definidos em função de suas 

especificidades (no caso dos estabelecimentos de saúde, dos planos de assistência 

médica e dos organismos responsáveis pelo setor, priorizamos a realização de uma 

entrevista com um responsável pela instituição, enquanto que no que se refere as 

atividades de outras especialidades encontradas nos bairros Petrópolis e Tirol, que 

foram alvo de pesquisa de campo, entrevistamos todos os estabelecimentos, com 

exceção apenas daqueles que não se dispuseram a responder). 

 

 Estabelecimentos de saúde privados, planos privados de assistência médica 
e organismos responsáveis pelo setor.  

 

Nessas instituições objetivamos assinalar: quais os fatores que contribuíram 

para a expansão do serviço de saúde privado; quais foram os motivos da escolha de 

tal localização para o estabelecimento de seus serviços; os convênios que estes 

estabelecimentos mantêm com o SUS e com os planos privados de saúde; o perfil 

de tecnificação e o nível de especialidade que oferecem e a camada social atendida. 

Os dados e informações aqui obtidos contribuíram para o desenvolvimento do 

estudo em tela, uma vez que nos permitiu observar de que modo os lugares são 

previamente escolhidos quando do estabelecimento de uma atividade econômica, no 

nosso caso os serviços de saúde privados. 
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 Atividades de outras especialidades, mas que existem na área em virtude da 
concentração dos serviços privados de saúde. 
 
 
Consideramos que o surgimento destas atividades são elementos 

substanciais para o entendimento da dinâmica promovida pelo uso do território pelos 

serviços de saúde privados. Nesse sentido, as entrevistas com estes segmentos 

foram realizadas com quase todos os estabelecimentos deste setor, encontrados na 

área de concentração, sendo exceção somente àqueles que não se dispuseram a 

responder as questões. De tal modo, buscamos identificar qual era o uso deste 

espaço anterior à implementação da presente atividade, por quais fatores optaram 

por esta localização, o que vem contribuindo para expansão desse tipo de atividade 

nos bairros, qual é o público alvo, e quais as principais transformações dos bairros 

advindas da concentração dos serviços de saúde privados.     

 

 Etapa 3: Tabulação, análise dos dados levantados em campo e produção 

do texto final. 

 

Os dados obtidos através da pesquisa de campo foram tabulados servindo de 

base para a construção de uma matriz de periodização e para construção dos 

mapas temáticos os quais foram efetuados com a utilização do software ArcGIS. Em 

seguida foram analisados à luz de um arcabouço teórico-metodológico, resultando 

na elaboração de um quadro que nos propiciou o entendimento do atual uso do 

território pelos serviços de saúde privados em Natal/RN. 

 

Esperamos desse modo, a partir de tais conceitos e operacionalização 

metodológica compreender como o território é usado pelos serviços de saúde 

privados em Natal/RN. 
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2 PERIODIZAÇÃO DA EXPANSÃO E ESPACIALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE EM NATAL: OS EVENTOS E OS 
ACONTECERES SOLIDÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas alguns poucos autores compreenderam que 
a história de um dado lugar é construída a partir 
tanto de elementos locais, desenvolvidos ali mesmo, 
como de elementos extralocais, resultantes da 
difusão; e que a definição de um lugar pressupõe 
uma análise do impacto seletivo, em diferentes 
épocas, das variáveis correspondentes (SANTOS, 
2007b, p. 42). 
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2 PERIODIZAÇÃO DA EXPANSÃO E ESPACIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRIVADOS DE SAÚDE EM NATAL: OS EVENTOS E OS ACONTECERES 
SOLIDÁRIOS 
 

 

O atual uso do território natalense pelos serviços privados de saúde é 

resultado de uma série de eventos que não podem ser plenamente compreendidos 

se não realizarmos um esforço de apreensão dos períodos pretéritos, isto é faz-se 

necessário uma periodização. Do exposto consideramos que em cada momento 

histórico mudam as ordens espaciais, devido as mudanças nas ordens econômicas 

e sociais (SANTOS e SILVEIRA, 2003), ou seja, do sentido dos eventos nos lugares. 

Além disso, é preciso identificar as variáveis-chaves que coordenam o 

acontecer solidário em determinado momento e o contexto que as envolve. Portanto, 

é imprescindível em nosso estudo, um esforço de periodização a respeito das 

políticas de saúde e da organização espacial desse serviço na cidade de Natal, ao 

longo dos anos, posto que a partir destas nos é possível reconstituir as relações 

entre objetos e ações que resultaram na atual expansão e espacialização dos 

serviços privados de saúde em Natal.  

Entendemos que para a compreensão da atual organização espacial da 

saúde privada em Natal é preciso partir de uma ”reconstrução dos sucessivos 

sistemas temporais e dos sistemas espaciais sucessivos” (SANTOS, 2008b, p. 255). 

Demangeon (1982, p. 33), ao estabelecer os princípios de método na Geografia 

Humana, atesta que não podemos apenas nos ater ao estado atual das coisas, é 

preciso compreender a evolução dos fatos, pois “muitos fatos que, considerados em 

função das condições presentes, nos aparecem como fortuitos se explicam desde 

que se os considere em função do passado”.  

É neste sentido que a periodização adquire importância para a pesquisa 

geográfica. Porém, é preciso atentar que não é simplesmente utilizar realidades 

passadas para explicar o presente, uma vez que se as variáveis forem tomadas 

isoladamente, desarticuladas do sistema ao qual pertencem ou do quadro de 

referência ao qual estão integradas, não se está realizando um estudo sob um 

enfoque espaço-temporal. Em nosso caso, não basta apenas entender os sistemas 

de saúde pretéritos, mas aliado a isto pretendemos compreender qual foi a 

configuração espacial engendrada por esse sistema em cada período e qual a sua 

influência para a expansão da saúde privada nos anos ulteriores.  
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Na realização da periodização, os eventos devem ser situados no contexto 

em que estão inseridos, analisando-se o significado que apresentam no decorrer do 

tempo e em cada um dos períodos, já que um mesmo evento pode participar de 

vários momentos, apresentando assim, significados, intencionalidades e conteúdos 

diferenciados em cada uma deles. Nesta perspectiva, a periodização torna-se um 

elemento-chave no entendimento das realidades espaciais, pois será através desse 

recurso, que compreenderemos como cada evento se insere em uma dada realidade 

geográfica bem como os aconteceres solidários que os envolve.  

Os eventos só apresentam determinado conteúdo no sistema em que 

participam, isto devido a interdependência com os demais e com o lugar em que 

estão imersos. Santos e Silveira (2003) destacam que um elemento não pode evoluir 

isolado, nem se transforma sem influenciar os demais no seu movimento, devendo 

ser nosso problema a “evolução global”, dado que “o espaço se define por uma 

combinação integral de variáveis e não por uma ou alguma delas, por mais 

significativas que sejam” (SANTOS, 2008b, p. 254). De tal modo, entendemos 

conforme Santos (2008b, p. 254) que “cada variável é inteiramente desprovida de 

significação fora do sistema ao qual pertence. Na verdade, as variáveis isoladas 

perdem sua especificidade quando passam por um processo de interação 

localizada. 

Além de enfatizar que devemos considerar a sucessão de sistemas, ainda é 

preciso destacar que no entendimento de períodos pretéritos, as formas geográficas, 

quando contextualizadas em sua evolução, exercem papel significante, pois elas nos 

dizem a maneira como a sociedade se organizou espacialmente em um dado 

momento. Nesses termos, Santos e Silveira (2003), apontam que as periodizações 

baseadas apenas nas relações sociais ou econômicas não bastam como explicação, 

pois essas relações não ocorrem no vácuo, ou seja, a periodização dentro de uma 

perspectiva geográfica deve ser realizada, considerando a relação indissociável e 

interdependente entre espaço e sociedade, uma vez que a sociedade precisa de um 

espaço para se tornar concreta e que o espaço só é compreensível por intermédio 

da sociedade.  

Ainda é preciso destacar que é o funcionamento harmônico de um conjunto 

de variáveis, responsáveis por uma determinada organização, durante certo período 

de tempo, que constitui a delimitação de um período, sendo, portanto, a partir do 
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momento em que essa organização deixa de ser eficaz, que temos a ruptura, sinal 

de crise e a passagem a outro período (SANTOS, 1997; SANTOS; SILVEIRA, 2003).  

Desse modo, para a realização de qualquer periodização, faz-se necessário, 

dentre outros procedimentos, segundo Bicudo Júnior (2006), que se fixem as 

extensões dos períodos, ressaltem estes ou aqueles períodos históricos, e 

selecionem as variáveis que sustentam a explicação para dada organização. Deste 

modo, torna-se evidente que para a constituição de uma periodização é preciso 

estabelecer critérios para escolha desta ou daquela variável, pois as periodizações 

são estabelecidas atendendo aos objetivos de cada pesquisa, que são diferentes, e, 

portanto submetem as variáveis a uma importância diversa em cada análise.  

Cada período, dentro de uma periodização, apresentará uma variável ou um 

conjunto delas, que irá exercer uma força mais atuante na lógica de organização do 

sistema total. Por isso, Santos (2008b, p. 256), nos chama atenção para o fato de 

que devemos isolar (com fins metodológicos) ”os fatores dinâmicos próprios a cada 

período e a cada nível ou escala”. No entanto, ao isolarmos esses fatores devemos 

atentar para o fato de que é preciso evidenciar quais são as características internas 

de cada período, bem como a coesão de cada um, enquanto uma totalidade, pois 

somente deste modo poderemos compreender a passagem de um período para 

outro.  

Tomando por base essas reflexões podemos considerar que uma “Matriz de 

periodização da expansão e espacialização dos serviços privados de saúde em 

Natal” compreende três fases ou períodos:  

1) Envolve o período que vai do surgimento do primeiro objeto geográfico de 

prestação de serviço de saúde da cidade, até a década de 60, momento em 

que os serviços de saúde eram restritos, sendo apenas uma pequena parcela 

da população atendida por intermédio da contratação de médicos e serviços 

particulares ou através dos precários serviços ofertados pelo serviço público, 

principalmente, quando dos casos epidêmicos;  

2) Do início dos anos 60, principalmente a partir de 1964, até o final da década 

de 1980. Período em que se instaura no país a ditadura militar, e o modelo de 

assistência à saúde desenvolvido por meio do sistema previdenciário adota a 

priorização da medicina curativa e privatista, a qual foi responsável por 

significativos financiamentos e subsídios para o setor privado de saúde, 
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promovendo uma grande expansão, que suscitou no aparecimento de 

grandes unidades de saúde privadas na cidade, como é o caso dos hospitais;  

3) De 1988, até os dias atuais, quando entra em vigor o Sistema Único de Saúde 

(SUS), paralelamente à adoção das políticas neoliberais, que 

contraditoriamente e combinadamente gerenciam uma expansão cada vez 

mais acentuada da saúde privada na cidade de Natal, a qual se espacializa 

na atualidade, segundo duas tendências, uma de concentração outra de 

dispersão, revelando a força exercida pela seletividade socioespacial na 

instalação de uma empresa prestadora desse tipo de serviço, e como o 

território é usado como um recurso e de modo diferencial pelos serviços de 

saúde privados em Natal. 

 

 

2.1 PRIMEIRO PERÍODO: OS PRIMEIROS OBJETOS GEOGRÁFICOS DE SAÚDE 

DA CIDADE 

 

 

A matriz de periodização da expansão e espacialização dos serviços privados 

de saúde em Natal, conforme dito anteriormente compreende três fases ou períodos. 

Para analisá-los, entendemos, assim como Santos (2006, p. 63), que “o espaço é 

conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistema de objetos e 

sistema de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no 

qual a história se dá”. Deste modo, para compreendermos a expansão do sistema de 

objetos relacionados aos serviços de saúde privados em Natal, faz-se necessário 

entender quais foram as ações propugnadas pelos diversos agentes sociais (Grupos 

sociais, Estado e empresas privadas relacionadas aos serviços de saúde), que 

contribuíram para a produção dessa materialidade, isto é, para a produção de um 

sistema de objetos.  

A atual realidade do setor saúde em Natal é resultante de uma série de 

eventos ocorridos neste território ao longo do tempo, os quais sintetizam 

aconteceres solidários advindos de diversas instâncias e escalas, ou seja, de todo 

contexto político, social, econômico, cultural e espacial de abrangências local, 

regional, nacional e internacional, que ao se combinarem singularmente na cidade, 
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constituíram a presente realidade, e atual organização dos serviços privados de 

saúde no território. 

Do início do processo de colonização até à proclamação da República (1500 - 

1889), inexistia uma assistência médica estruturada no país. De acordo com 

Polignano (2007), havia apenas um serviço que se limitava a um controle sanitário 

mínimo, o qual predominava na capital do império, isto porque a vinda da família real 

em 1808, “criou a necessidade da organização de uma estrutura sanitária mínima, 

capaz de dar suporte ao poder” (LIMA, 2009, p. 1).  

Durante esse período em Natal, não ocorria à intervenção estatal na 

contemplação das necessidades sociais, estas sendo supridas individualmente de 

forma particular, ou seja, apenas para quem dispusesse de recursos para pagar pelo 

uso de determinados serviços poderia deles usufruir, já os não abastados ficavam à 

margem da prestação de quaisquer serviços. 

Todavia, já em 1837, existiam algumas reivindicações “progressistas” por 

prestação de serviços de saúde àquela população deixada à margem por não dispor 

de condições financeiras para custear os serviços médicos particulares prestados na 

época. Cascudo (1999) nos diz que diante da ausência de um “nosocômio2 modesto 

mais indispensável”, os presidentes da província solicitavam um hospital que 

atendesse às pessoas acometidas à grave enfermidade e de suma pobreza. 

Certamente, é desse movimento reivindicatório que aproximadamente em 

1855/1856, a província passou a contar com o seu primeiro hospital, ou seja, a partir 

deste momento que temos o primeiro objeto geográfico prestador de serviços de 

saúde, sendo, portanto, o marco inicial da nossa periodização. Nomeado de Hospital 

da Caridade, sendo instituído pelo Presidente Bernardo Passos em virtude da 

elevada mortandade das vítimas por epidemias de cólera e bexigas, mantendo-se de 

forma precária, com recursos do Estado e auxílio da sociedade (ARAÚJO, 2000; 

LIMA, 2009).  Ainda conforme o que retrata Araújo (2009), o Hospital da Caridade 

funcionava num galpão na rua da Salgadeira, a qual também abrigava o antigo 

matadouro  e destinava-se a “recolher os moribundos, pestilentos, cancerosos e toda 

a sorte de desenganados. Por isso a rua passou a chamar-se de rua da 

Misericórdia” (ARAÚJO, 2009, p. 1). 

                                                
2
 O mesmo que hospital. 
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Em síntese, esse primeiro objeto geográfico de saúde de Natal cumpria a 

função de hospital público, uma vez que servia para atender àqueles que 

necessitavam de cuidados médicos, mas não dispunham recursos para pagar por 

tais serviços, enquanto que os mais abastados dispunham de consultas particulares 

em seus próprios domicílios ou nos Estados vizinhos.   

Diante do exposto, verificamos que os eventos ocorridos neste período, com 

repercussões sobre a cidade de Natal, no que se refere à produção de objetos 

técnicos se manifestava de forma rarefeita sobre o território como um todo, havendo 

apenas algumas manchas com densidades mais elevadas. Nesse período, os 

objetos técnicos de saúde estavam concentrados, sobretudo nas áreas mais 

desenvolvidas economicamente, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Segundo Santos (2005, p. 43), a difusão do meio técnico no território 

nacional, neste período, acontecia de maneira “relativamente lenta e certamente 

mais seletiva”. 

Assim, eram parcos os objetos geográficos de saúde em Natal. E, além 

destes oferecerem serviços restritos, ainda apresentavam baixa densidade técnica 

em suas operações. Cascudo (1999), destaca que o Hospital da Caridade sempre 

aparecia nos relatórios presidenciais, pois os remédios eram caros, o pessoal era 

deficiente e o aparelhamento inexistia, ainda sendo raras as camas, de modo que os 

doentes ficavam deitados no solo, sobre esteiras.  

Araújo (2009), nos diz que no princípio do século XIX, em Natal funcionava  

apenas: o Hospital de Caridade, de caráter geral; o Lazareto da Piedade, instalado 

em 1882, quase em frente ao cemitério do Alecrim, destinado aos psicopatas; e o 

Hospital São João, que foi criado em 1892  para atender aos tuberculosos. 

Além de a cidade apresentar restrições no que se refere aos objetos 

geográficos de saúde, as ações de saúde só ocorriam, de modo mais organizado, 

para solucionar os casos endêmicos e os surtos epidêmicos que assolavam a cidade 

neste período, o que, por sua vez, desencadeava algumas medidas de caráter 

curativo e outras de cunho preventivo, sendo principalmente no caso desta última, 

tomadas providências no que se refere à atenção sobre as péssimas condições 

sanitárias da capital do Estado, tidas como causadoras das enfermidades. Como 

destaca Oliveira (1997), os princípios do higienismo, da estética urbana e da 

desestagnação econômica eram igualmente à base dos processos de intervenção 



40 

 

do poder público nos espaços urbanos de diversas cidades brasileiras, assim como 

também ocorreu em Natal.  

Clark (1985) analisando as origens do planejamento urbano ocorrido na 

Europa, constata que alguns dos estímulos para as ações do estado sobre o 

ambiente urbano eram as péssimas condições sanitárias das cidades, ações essas 

que concretizaram o movimento da “Reforma Sanitária”. Este movimento que 

promove-se em virtude da sucessão de epidemias, e, portanto, das péssimas 

condições de saúde da população urbana, demonstrando a deficiência do serviço de 

utilidade pública, propõem uma série de ações legislativas a fim de “estabelecerem 

os níveis básicos de abastecimentos sanitários e os padrões das habitações” 

(CLARK, 1985, p. 231).  

Assim as condições sanitárias dos bairros Ribeira e Cidade Alta, até então os 

únicos bairros da cidade, tornaram-se desse modo, o alvo das medidas necessárias 

à saúde da coletividade da capital do Estado. De acordo com Sarmento apud 

Cascudo (1999, p. 209), são do “pântano da campina da Ribeira, cujas águas são 

rebalçadas e impregnadas de matérias vegetais putrefactas”, que são expelidas 

“exalações produtivas de febres intermitentes, e de muitas outras enfermidades, que 

se observam naquele bairro da cidade”. Estas circunstâncias também se repetem na 

Cidade Alta, isto em virtude da grande quantidade de lixo depositado a céu aberto, o 

que consequentemente promoverá em 1878, uma das mais antigas campanhas 

sanitaristas realizadas em Natal, com o fim de corrigir tais “feiúras” (MIRANDA apud 

CASCUDO, 1999, p. 210). 

Nesse sentido, constata-se que durante todo esse período as ações 

desencadeadas pelo Estado e demais agentes sociais, assim como os objetos 

geográficos pré-existentes não intencionavam e/ ou possibilitavam a construção de 

novos objetos geográficos destinados à prestação dos serviços de saúde. 

Desenvolviam-se apenas em casos emergenciais, as campanhas de cunho 

sanitaristas, e as intervenções públicas alicerçadas na melhoria da cidade do ponto 

de vista higiênico e estético, as quais, a partir deste momento, atuaram sobre a 

produção e organização espacial da cidade. 

Nessas circunstâncias, vale ressaltar que neste período, o território nacional 

e, particularmente, o potiguar não eram alvos de grandes intervenções estatais como 

a de prover as condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde, pois 
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esses não eram vistos como sendo um direito de todos os habitantes, de modo que 

o estado desincumbia-se de prover tais serviços para o conjunto da sociedade.   

 Com a Proclamação da República do Brasil em 1889, somadas a todas as 

mudanças incididas no país em função das necessidades do sistema capitalista 

internacional, entre elas a intensificação das trocas comerciais com os países 

industriais, emerge a necessidade de medidas mais intensas de melhoramento das 

condições sanitárias do país. Para Almeida (2005), é em virtude das profundas 

transformações ocorridas no território brasileiro durante este período que nasce o 

sistema público de saúde no Brasil, que juntamente com um conjunto de normas de 

intervenção pública surgidas neste contexto, associadas as ações de caráter 

coletivo, “deram início as campanhas sanitaristas voltadas para a erradicação de 

epidemias, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX” (ALMEIDA, 

2005, p. 13). 

Os sistemas de ações que passaram a vigorar durante esse período no 

território nacional repercutem diretamente no território potiguar, principalmente, no 

que toca ao pensamento higienista.  Oliveira (1997), nos esclarece que, em Natal, a 

Proclamação da República promoveu uma mobilização por mudanças nas questões 

higienistas, objetivando que tais mudanças pudessem promover uma maior dinâmica 

social e econômica. Nesta perspectiva, segundo a autora, “tornava-se necessário, 

inicialmente unificar os dois bairros existentes em Natal, Ribeira e Cidade Alta, e 

iniciar o processo de higienização e modernização do espaço” (OLIVEIRA, 1997, p. 

96). 

As precárias condições sanitárias da cidade de Natal já eram alvos de 

atuação pública neste período, mas diante desse quadro, novas ações são tomadas, 

e a produção de uma série de novos objetos geográficos se faz notória, 

configurando um novo uso do território da cidade. Assim, é sob a influência das 

idéias higienistas da Europa, que é criado por intermédio da Resolução municipal n° 

55, o terceiro bairro da cidade de Natal, denominado Cidade Nova3.  

A criação de um novo bairro, localizado as margens da Cidade Alta, em uma 

área de expansão da cidade, vem intencionalmente atender às exigências da elite 

local de produzir um bairro “afastado dos pobres” e que atendesse aos padrões 

modernistas de então, cujas características marcantes, especificamente em Natal, 

                                                
3
 Por intermédio da Lei n.º 251 de 30 de setembro de 1947, o bairro Cidade Nova é desmembrado 

recebendo as denominações de Petrópolis e Tirol (NATAL, 2006). 
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fosse a melhoria das condições de salubridade da cidade. Tais ações se 

concretizaram por intermédio do que foi estabelecido nas normas urbanísticas para 

as edificações a serem construídas no bairro, principalmente através da delimitação 

do afastamento entre as edificações como destaca Oliveira (1997). 

 Desse modo, a realidade vivenciada em Natal neste período, é similar ao que 

Almeida (2005), nos revela sobre a situação de diversas cidades brasileiras. 

  

 

As políticas sanitaristas cumpriram um papel significativo na 
geografia que se desenhou em diferentes cidades brasileiras, 
levando a sua fragmentação. A formação de bairros higiênicos, de 
um lado, afastava os moradores pobres, provocando ao mesmo 
tempo a rápida valorização dessas áreas urbanas. De outro lado, 
essas medidas impulsionaram a ocupação de áreas periféricas, 
totalmente desprovidas de infra-estrutura e propícias ao 
aparecimento de diversas doenças. As ações saneadoras ficavam, 
desse modo, restritas aos lugares onde a circulação de pessoas e 
mercadorias era mais intensas, justamente aquelas que 
contemplavam os interesses das elites (ALMEIDA, 2005, p. 28). 

 

 

Assim, verificamos que o antigo bairro Cidade Nova, atualmente os bairros 

Petrópolis e Tirol, tem estreita relação com as questões de saúde em Natal, 

considerando que sua criação buscava solucionar entre outras coisas, um problema 

de saúde causado pelas condições sanitárias da cidade. Não obstante, essa relação 

permanecerá em situações diferentes ao longo da história da saúde em Natal até os 

dias de hoje. 

Em relação a esse primeiro período cria-se no bairro Cidade Nova, um 

hospital referência em saúde não somente para a capital, mas para todo o Estado do 

Rio Grande do Norte. Este hospital nos períodos posteriores também passará a 

exercer significativa influência para a concentração dos serviços de saúde privados 

nessa área da cidade.  

De acordo com Cascudo (1999), o antigo Hospital da Caridade na rua 

Presidente Passos no bairro Cidade Alta, havia sido desativado em 1906, sendo 

somente reaberto em 1909, pelo então governador Alberto Maranhão, numa 

residência no monte Petrópolis4 com o nome de Hospital de Caridade Juvino 

Barreto. À frente do hospital estava Dr. Januário Cicco, uma das figuras marcantes 

                                                
4
 Hoje divisa do bairro Petrópolis com o bairro Praia do Meio 
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da segunda fase do Hospital na cidade, isto em decorrência do seu importante 

trabalho, sobretudo no atendimento de um número significativo de doentes.  

O então Hospital de Caridade Juvino Barreto, dispunha de características de 

Hospital Geral, e subordinava-se a Inspetoria de Higiene e Saúde, prestando 

assistência médica à população pobre. O hospital, cujo mantenedor era o Estado, 

em 1935, passa a ser denominado Hospital Miguel Couto, hoje sendo denominado 

de Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Também datam da década de 1930, a criação de outros objetos geográficos 

prestadores de serviços de saúde em Natal até os dias atuais, trata-se do Hospital 

Infantil Varela Santiago e da Maternidade de Natal.  O primeiro (Figura 1), foi criado 

em 1936, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Cidade Alta, pelo Dr. Manuel 

Varela Santiago Sobrinho, que já atendia gratuitamente a crianças carentes desde 

1917, em sua residência. A construção deste Hospital ainda contou com a ajuda de 

pessoas da sociedade local e do governo estadual, então administrado pelo 

Governador Rafael Fernandes Gurjão. O hospital que nasce enquanto instituição 

filantrópica, pertence hoje ao SUS. É um Hospital Geral que atende crianças de 0 a 

14 anos, sendo referência no Estado e na região Nordeste no tratamento de 

doenças oncohematológicas. 

 

 
             Figura 1: Hospital Infantil Varela Santiago em 1936. 
             Fonte: Hospital Infantil Varela Santiago, 2009. 
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A Maternidade de Natal, fundada pelo médico Januário Cicco, diretor do 

Hospital de Caridade Juvino Barreto, teve suas obras iniciadas em 14 de janeiro de 

1932 num terreno que fora doado pelo Prefeito Omar O‟ Grady, no sopé do monte 

de Petrópolis (Figura 2), nas vizinhanças do Hospital de Caridade Juvino Barreto. As 

obras de construção desse hospital ocorreram lentamente em virtude da escassez 

de recurso, os quais em sua grande maioria eram advindos de renda dos 

pensionistas do Hospital, de rifas, sorteios, quermesses, festas, doações do 

comércio, de particulares e do próprio Dr. Januário Cicco (Figura 3). No início da 

década de 1940, estando quase pronto foi então cedido às Forças Armadas para 

abrigar o Hospital de Guarnição atendendo ao esforço da guerra, e como Quartel 

General. Assim, é somente em 12 de fevereiro de 1950, decorridos quase vinte anos 

que finalmente é inaugurada a Maternidade de Natal na presença das mais altas 

autoridades do Estado, que no momento, sob a proposição do arcebispo Dom 

Marcolino Dantas e o Historiador Luís da Câmara Cascudo e aclamação total por 

todos, passa a denominar-se Maternidade Januário Cicco (ARAÚJO, 2000). 

 

 
        Figura 2: Prédio da Maternidade em construção. Foto datada de 31 de dezembro de 1932.  
        Os trabalhos foram iniciados em 14 de janeiro daquele ano. Em primeiro plano, os trilhos  
        do bonde. 
        Fonte: Araújo, 2000. 
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         Figura 3: Prédio da Maternidade em construção, no domingo, 4 de novembro por ocasião  
         da quermesse beneficente. No pátio, as barracas montadas, gambiarras de luz e um velho  
        Ford estacionado defronte ao portão.  
        Fonte: Araújo, 2000. 

 

A partir de 1961, a Maternidade recebe a denominação de Maternidade 

Escola Januário Cicco, em decorrência da primeira turma da Faculdade de Medicina 

de Natal, tendo início a Clínica Obstétrica (ARAÚJO, 2000). Hoje o prédio é tombado 

pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e além de suas atividades de Hospital 

Universitário de Ensino, atende aos pacientes do SUS que residem da Capital do 

Estado e nos municípios vizinhos, cumprindo deste modo, como enfatiza Lima 

(2009, p.), “um meritório trabalho de ensino, pesquisa e atenção à população pobre”, 

objetivo primordial de seu fundador. 

 Também em função das práticas sanitaristas e higiênicas que permeavam a 

cidade de Natal neste período, foi criado em 1926, o Leprosário São Francisco de 

Assis, localizando no atual bairro Cidade da Esperança destinava-se aos portadores 

ou suspeitos de lepra que apresentavam condições socioeconômicas precárias 

(LIMA, 2009). De acordo com Lima (2009), a criação de tais hospitais de reclusão 

objetivavam “prender” e isolar os indivíduos que não estivessem aptos ou se 
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enquadrassem nos moldes de beleza estabelecidos pelas idéias sanitaristas e 

higienistas, até que os mesmos pudessem voltar a circular nos espaços públicos. 

Conforme podemos observar, o sistema de saúde no Brasil, como um todo 

até o início do século XX, era focado em medidas sanitaristas. A assistência a saúde 

disponibilizada pelo Estado, restringia-se à ações de saneamento e combate as 

endemias, garantindo a eficiência do modelo econômico então vigente, por 

intermédio dentre outras circunstâncias, de boas condições de saúde aos 

trabalhadores vinculados a produção e à exportação.  

Com o início do processo de industrialização do país, em especial no eixo 

Rio-São Paulo, verificamos significativas mudanças no sistema de saúde brasileiro, 

e consequentemente repercussões desse evento em todos os lugares do território, 

como o surgimento, por exemplo, de alguns objetos geográficos prestadores dos 

serviços de saúde em Natal. 

 Inicialmente, temos como uma das primeiras mudanças o fato de que a partir 

deste período a assistência médica estará intimamente relacionada à Previdência 

Social, assim como as atenções dos governos que até então eram 

predominantemente voltadas às ações de caráter coletivo, passam a enfatizar a 

assistência médica individual (PAULUS JÚNIOR; CORDONI JÚNIOR, 2006).  

As indústrias brasileiras, no processo de industrialização, utilizaram 

maciçamente mão-de-obra imigrante européia neste período, devido a experiência 

que estes já tinham neste setor, já bastante desenvolvido na Europa (POLIGNANO, 

2007). Mas, atrelada a experiência de trabalho, esses imigrantes trouxeram para o 

país, dentre eles os italianos “a história do movimento operário na Europa e dos 

direitos trabalhistas que já tinham sido conquistados pelos trabalhadores europeus” 

(POLIGNANO, 2007, p. 6). Direitos estes que os imigrantes também buscaram 

promover no país, por intermédio da mobilização e organização da classe operária. 

Repercutiram dos movimentos operários estimulados por esses grupos 

sociais e realizados em 1917 e em 1919, à conquista de alguns direitos sociais, dos 

quais merecem menção nesta análise, a aprovação em 24 de janeiro de 1923, pelo 

Congresso Nacional, da Lei Eloy Chaves, constituída como o marco inicial da 

Previdência Social no Brasil, instituindo as Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAP‟s), como nos revela Polignano (2007).  

As CAP‟s eram um sistema organizado por empresas, em que os fundos 

constituídos pelo recolhimento compulsório do empregado, do empregador e da 
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União, proviam além das aposentadorias e pensões, serviços médicos e 

fornecimento de medicamentos. No seu artigo 9°, a Lei Eloy Chaves, define como 

benefícios assegurados aos seus associados: 

 

 

1° socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou 
pessoa de sua família, que habite o mesmo teto e sob a 
mesma economia; 2° medicamentos obtidos por preço especial 
determinado pelo Conselho de Administração; 3° 
aposentadoria; 4° pensão para seus herdeiros em caso de 
morte (BRASIL, 1923).  

 

 

No Estado Novo, as CAP‟s são substituídas pelos Institutos de Aposentadoria 

e Pensão (IAP‟s), que diferentemente das primeiras não organizavam os 

trabalhadores por empresa, mas por categoria profissional. Escorel e Teixeira (2008) 

esclarecem que a assistência prestada pelos Institutos era restrita aos trabalhadores 

inseridos em empregos formais e organizados conforme o sindicalismo instituído 

pelo então presidente Getúlio Vargas, e que mesmo estando voltados 

prioritariamente para os benefícios e pensões, também ofereciam serviços médicos. 

Mesmo o benefício estando presente desde o início do sistema previdenciário 

brasileiro, a assistência médica previdenciária até o final dos anos 50, apresenta 

pouca relevância, como afirma Polignano (2007) sendo tomada como questão 

secundária pelos técnicos do setor, de pouca importância reivindicatória pelos 

segurados. 

 

 
É a partir da segunda metade da década de 50, com o maior 
desenvolvimento industrial, com a conseqüente aceleração da 
urbanização, e o assalariamento de parcelas crescente da 
população, que ocorre maior pressão pela assistência médica via 
institutos, e viabiliza-se o crescimento de um complexo médico 
hospitalar para prestar atendimento aos previdenciários, em que se 
privilegiam abertamente a contratação de serviços a terceiros 
(POLIGNANO, 2007, p. 11). 

  

 

Em todo o país, tivemos a partir dos anos 1950, o aumento do fluxo migratório 

das populações para as cidades, isto em decorrência da difusão do meio técnico-
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científico, que produziu mudanças na base técnica do território, tanto no meio 

urbano quanto no rural, culminando na expulsão do homem do campo paralelamente 

a uma atratividade para as cidades devido ao número de empregos oferecidos, 

assim como motivados pela perspectiva de melhoria de condições de vida.  

De tal modo, é da necessidade de garantir a manutenção e reprodução da 

força de trabalho, cada vez mais urbana e fabril, que, segundo Paulus Júnior e 

Cordoni Júnior (2006), cresce e se desenvolve a assistência médica previdenciária. 

Embora seja possível verificar uma expansão da assistência médica previdenciária 

em virtude da crescente demanda, é visível a exclusão de boa parte da população 

no atendimento dos serviços de saúde, pois neste período é prevalecente a 

segmentação dos serviços de saúde, sendo somente assistidos por esses serviços, 

os contribuintes do sistema previdenciário. 

Também data dessa época, a criação do Ministério da Saúde em 1953, que é 

um desdobramento do antigo Ministério da Educação e Saúde (criado em 1930) 

(BERTOLOZZI; GRECO, 1996). Mesmo com a criação do Ministério da Saúde os 

problemas de saúde não são resolvidos no país, havendo, no período uma nítida 

separação entre saúde pública e assistência médica que neste caso, era prestada 

no âmbito dos serviços previdenciário. Essa dicotomia passa a orientar duas 

grandes linhas de projetos: a primeira defendendo que se deveria investir cada vez 

mais em serviços de saúde para melhorar o perfil de saúde da população; e outra 

prezando pelos investimentos em melhoria das condições de vida, o que por 

consequência melhoraria o perfil de saúde dos vários grupos sociais (ALMEIDA, 

2005). 

Diante dessa dicotomia, e, portanto como assevera Almeida (2005, p. 67), da 

“ausência de um projeto mais amplo que englobasse as ações no âmbito da saúde 

pública, dando prioridade à prevenção”, se fortalece no país, as ações de cunho 

curativas e a assistência médica previdenciária com prioridade para a compra de 

serviços médicos e hospitalares. Assim, pelo fato de a assistência médica ser 

oferecida nesse período, majoritariamente pelos institutos da previdência, como 

também ser uma assistência médica oferecida por empresas e ainda pela presença 

de uma classe média mais ampla nas capitais brasileiras, verificamos nos anos 50, 

um predomínio de estabelecimentos privados de saúde (aproximadamente 56%) nas 

capitais brasileiras (ALMEIDA, 2005). 
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É ainda na década de 1940 e começo dos anos 1950 que se inicia em Natal a 

produção de objetos geográficos prestadores de serviços de saúde de cunho 

curativo e privado. Destacamos que nas décadas posteriores estes objetos de saúde  

transformar-se-ão em hospitais privados da cidade que além de atenderem nestes 

estabelecimentos a particulares são contratados pelo ente público representado    

pela Previdência Social (conforme veremos no período seguinte), e atualmente pelo 

SUS.  

Analisando o aumento da produção de objetos de saúde tem-se na década de 

1940 a fundação da Policlínica do Alecrim, atualmente Hospital Prof. Luiz Soares, 

criada por um grupo de médicos, entre eles Dr. José Ivo, Dr. Luiz Soares e Dr. Clovis 

Sarinho. Hoje o hospital é referência estadual em Urologia e compõe a rede de 

unidade da Liga Contra o Câncer; em 1941, instala-se o Sanatório Getúlio Vargas no 

bairro Quintas, o qual em 1967 transfere-se, após a citada transferência as 

instalações do antigo sanatório dão lugar ao hospital de tratamento de doenças 

infecto-contagiosas, denominado de Hospital Evandro Chagas, hoje Hospital Giselda 

Trigueiro. Dando continuidade, em 1946, no bairro Tirol, cria-se o Hospital de 

Guarnição de Natal, com o objetivo de prestar atendimento aos feridos em 

decorrência da Segunda Guerra; por fim, em 1949, é a vez do hospital da Liga 

Contra o Câncer, localizado no atual bairro Dix Sept Rosado, que é uma instituição 

filantrópica, sem fins lucrativos e não-governamental, com especialidade na área de 

oncologia. Em 1961, passa a ser denominado Hospital Dr. Luiz Antônio (LIMA, 

2009). 

Em suma, o primeiro período da expansão da saúde privada em Natal revela 

o quão pontual e restrito eram os estabelecimentos de saúde da cidade, tanto 

públicos, quanto privados, levando-nos ao encontro da tese de Santos (2005) de que 

durante o período em análise a expansão dos objetos técnicos é extremamente 

seletiva. Além disso, podemos depreender que desde o início do uso do território a 

população vem enfrentando dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a não ser 

aquela camada da população que tem condições de pagar por um serviço privado, 

pois estes sempre tiveram mais condições de buscar o atendimento de que 

necessitavam, principalmente a partir do período seguinte quando se adota um 

modelo de assistência à saúde curatista e privatista, responsável pela maciça 

expansão de clínicas e hospitais privados na cidade, e a incorporação de um novo 

sistema de objetos dotados de inovações tecnológicas da área médica. 
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2.2 SEGUNDO PERÍODO: O MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CURATISTA E 
PRIVATISTA 
 

 

Em 1964, instaura-se no país, com um golpe militar, um regime autoritário. A 

Ditadura Militar que se estende até 1985, marca um período de ausência de 

democracia, no qual as eleições não eram diretas e as forças armadas e a polícia 

estavam acima de qualquer lei, sendo sindicatos, universidades e jornais vigiados 

para não manifestar qualquer tipo de opinião contrária ao regime político vigente. O 

sistema de ações engendrados por esse governo influenciaram profundamente 

todos os setores sociais, sendo a mola propulsora de diversas ações e da 

construção de objetos geográficos com o objetivo de atender aos fins propostos por 

esse regime. Contel (2006), afirma que a partir desse momento se alteram os 

conteúdos normativos do território nacional, e que essa nova realidade tem 

repercussões sobre todos os setores sociais, de modo que entendemos que, 

consequentemente, teremos um rebatimento profundo na expansão e organização 

espacial dos serviços de saúde na cidade de Natal. 

Na perspectiva de minimizar a contrariedade dos grupos sociais em relação à 

repressão militar instaurada e assegurar por um longo tempo um governo ditatorial, o 

regime então instaurado, buscou atuar na promoção de políticas sociais e de um 

amplo discurso destas, de modo a legitimar o governo perante a população 

(POLIGNANO, 2007).  

Santos (2008c) ao analisar o espaço geográfico como um indissociável entre 

sistemas de objetos e sistemas de ações nos revela que nada hoje se faz sem 

discurso. Assim, tanto os objetos têm um discurso, que é o discurso do uso e 

também da sedução, quanto há o discurso das ações, que segundo o autor é o que 

garante a sua legitimação (SANTOS, 2008c). É nesse sentido que para serem 

aceitas e ativas na vida social, e consequentemente repetidas e multiplicadas, as 

ações no período ditatorial necessitavam de um discurso que as legitimam-se. 

Em busca de apoio e sustentação social, o Estado investe na ampliação dos 

benefícios da previdência social, para tanto adota medidas para o seu melhor 

desenvolvimento. Assim, com a unificação da Previdência social, iniciada em 1960, 

implanta-se o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1967, estando os 
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seis IAPs5, o Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência (SAMDU) e a 

Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social, vinculados ao 

INPS. 

Com esta unificação ocorre a incorporação dos benefícios já instituídos, além 

das aposentadorias e pensões, dentre essas a assistência médica, que já era 

promovida pelos IAP‟s, em alguns deles através de sua própria rede de serviços e 

hospitais. Segundo Paulus Júnior e Cordoni Júnior (2006), nessa época “a 

previdência se firmou como principal órgão de financiamento dos serviços de saúde”, 

o que era possível devido ao significativo volume de capital que foi constituído a 

partir desta unificação. Assim, a fusão dos IAP‟S promoveu uma uniformização e 

centralização da previdência e dos serviços por ela prestados, e no caso da saúde 

estendeu a cobertura assistencial. 

Lima (2009) nos diz que em Natal, o INPS absorveu após o golpe militar, o 

Hospital dos Pescadores localizado nas Rocas, único hospital previdenciário da 

cidade, e instalou em caráter regional nas cidades estratégicas do estado vários 

Serviços de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência (SAMDU‟s), além de ter 

criado vários Centros Clínicos para prestar atendimento ambulatorial aos segurados 

da previdência e seus dependentes. 

No âmbito estadual, o então governador Aluízio Alves, cria em 1° de maio de 

1962, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte 

(IPE), com o objetivo de “assegurar aos seus beneficiários os meios indispensáveis 

de manutenção por motivo de morte daqueles de quem dependem 

economicamente”. Além disso, visava garantir “a prestação dos serviços de que 

visem a proteção de sua saúde e concorrem para o seu bem-estar” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1962, p. 1). Dentre os benefícios e serviços assegurados pelo IPE aos 

seus beneficiários consta à assistência médica, que era prestada por intermédio de 

serviços clínicos, cirúrgicos, farmacêuticos e odontológicos, os quais poderiam ser 

oferecidos em ambulatórios, hospitais, sanatórios e consultórios, como também em 

domicílio, possibilitando aos beneficiários tanto o atendimento nos Centros Clínicos 

que compunham a rede própria do sistema previdenciário estadual, quanto por 

contratação dos serviços a terceiros.  

                                                
5
 Os IAP‟s eram abrangiam os trabalhadores agrupados por ramos de atividades, sendo seis: IAPTEC 

(para trabalhadores em transporte e cargas), IAPC (para os comerciários), IACI (industriários), IAPB 
(bancários), IAPM (marítimos e portuários), e IPASE (servidores públicos) (PAULUS JÚNIOR; 
CORDONI JÚNIOR, 2006). 
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Do mesmo modo e também como forma de assegurar, além da previdência, a 

assistência aos servidores de Natal, dá-se em 1973, uma nova organização ao 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Natal (IPREVINAT), 

instituindo o Instituto de Previdência dos Servidores de Natal (IPREVINAT). Assim 

como os outros sistemas previdenciários, o extinto instituto destina-se a prestação 

de serviços garantidos aos seus beneficiários na área da saúde, da assistência 

odontológica e da assistência médico-hospitalar. 

No IPREVINAT funcionava, em prédio anexo, um Centro Clínico (Figura 4) 

que compunha a sua rede própria de prestação dos serviços de saúde, contando 

com uma considerável capacidade de assistência odontológica, um laboratório de 

análises clínicas e alguns consultórios. Aqui podemos demonstrar a preferência na 

prestação da assistência odontológica nos consultórios próprios do Instituto, 

enquanto que no caso médico-hospitalar privilegiava-se a contratação de 

consultórios, clínicas e hospitais particulares, confirmando a tendência nacional de 

contratação de serviços privados de saúde pelos institutos previdenciários em todas 

as escalas. 

 

 
          Figura 4: IPREVINAT (à esquerda) e Centro Clínico (à direita), onde funcionavam os serviços 
         odontológicos e outras especialidades médicas que compunham a rede própria do 
         IPREVINAT. 
          Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 
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Esta realidade deu-se porque a Lei Municipal n° 2.145 de 20 de julho de 1973, 

em seu Artigo 40 previa que a assistência odontológica fosse prestada em 

consultórios do IPREVINAT, e apenas excepcionalmente, para serviços 

radiográficos, em consultórios ou clínicas particulares de odontólogos credenciados, 

enquanto que para a assistência médico-hospitalar, o Artigo 43, Inciso III esclarece 

que: 

 

 

o IPREVINAT manterá apenas os serviços próprios que forem 
essenciais para os beneficiários que não quiserem valer-se dos 
serviços de livre escolha, por credenciação ou convênios, ou para os 
casos em que essa forma não for possível ou aconselhável se 
adotará. 

 

 

Além de se ter essa priorização da contratação dos serviços de saúde 

privados previstos na lei de criação dos Institutos em todas as esferas, dado que o 

mesmo texto aparece tanto na lei do IPREVINAT, quanto na do IPE, os serviços 

privados de saúde ainda eram favorecidos pelo fato de que o aumento do número de 

contribuintes e, portanto de beneficiários, tornava impossível ao sistema médico 

previdenciário vigente atender a toda essa população. Situação essa que exigia o 

surgimento de ações e objetos que atendessem a presente demanda.  

Polignano (2007) analisando as ações do regime militar na previdência social, 

ao realizar um histórico das políticas de saúde no Brasil, nos ajuda a refletir sobre a 

questão enunciada anteriormente, quando faz a firmação que,  

 

 

[...] o governo militar tinha que decidir onde alocar os recursos 
públicos para atender a necessidade de ampliação do sistema, tendo 
afinal optado por direcioná-lo para a iniciativa privada, com o objetivo 
de cooptar o apoio de setores importantes e influentes dentro da 
sociedade e da economia (POLIGNANO, 2007, p. 15). 
 

 

As palavras de Almeida (2005) reforçam essa questão, quando esta nos diz 

que em vez de investir na construção de uma estrutura própria, o INPS tomou com 

medida para solucionar o seu déficit de serviços de assistência médico-hospitalar, “o 

credenciamento de profissionais e a contratação de serviços de terceiros criando 
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uma rede de assistência médica crescentemente dependente dos serviços 

particulares” (ALMEIDA, 2005, p. 100). 

Desse modo, além das ações do regime militar no campo da saúde terem 

buscado o fortalecimento de ações curativas, estas foram entregues 

majoritariamente aos serviços privados de saúde, negligenciando as ações 

preventivas (que ficaram a cargo do Ministério da Saúde), ressaltando a figura do 

hospital, principalmente os privados, e movimentando deste modo, toda uma cadeia 

de serviços de saúde que vai desde a indústria farmacêutica até à produção de 

equipamentos médico-hospitalares (ALMEIDA, 2005). Neste sentido, os sistemas de 

ações desenvolvidos pela medicina previdenciária exerceu papel fundamental para a 

expansão da saúde privada em todo o país, pois embora contando com alguns 

hospitais próprios, e um quadro permanente de médicos e de outros profissionais da 

área da saúde, os institutos passam, principalmente, a partir do contexto do regime 

militar a privilegiar a contratação dos serviços privados. A este respeito Almeida 

(2005, p. 61) nos revela que a partir deste momento, “a compra dos serviços de 

estabelecimentos hospitalares e de médicos foi o principal mecanismo de 

organização da oferta da denominada medicina previdenciária”. 

Assim, a expansão da prestação de serviços de saúde de natureza privativa 

era favorecida pela política adotada pelos institutos previdenciários, que assumiram 

características capitalistas, com a compra de serviços a terceiros tornando-se 

somente a partir deste momento a prática majoritária, diferentemente do que ocorria 

até 1964, quando a assistência médica previdenciária ainda era fornecida 

basicamente pelos serviços dos próprios institutos. Segundo Rodriguez Neto (1994), 

o sistema de saúde que foi estruturado no tempo da ditadura militar contemplava os 

interesses daqueles que queriam comercializar a saúde e não atender às 

necessidades da população, daí um serviço mal assistido, para que o privado 

pudesse ser favorecido. No trato com essa questão as palavras de Cohn (1997, p. 

231-232), são reveladoras: 

  

 

É nesse período – décadas de 60 e 70 – que se consolida no país a 
privatização da assistência médica promovida pela atuação do 
Estado pelo sistema de proteção social. De fato, a previdência social 
passa a ofertar assistência médica aos seus segurados 
fundamentalmente pela compra de serviços médicos do setor 
privado, que tem assim garantido um mercado cativo. [...]. Têm-se, 
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em conseqüência, um sistema privado prestador de serviços de 
saúde altamente complexo, com alta densidade tecnológica e que 
progressivamente vai se transformando num setor de acumulação de 
capital. 

 

 

Desse modo, embora tenha sido organizado durante a década de 1950, é no 

interior da conjuntura política e social do regime militar ditatorial que o sistema de 

saúde de natureza privada e com fins lucrativos se efetiva. Consequentemente, a 

partir de 1964, verificou-se a expansão dos interesses capitalistas na prestação do 

serviço de saúde, por meio da formação de empresas de assistência médica, cujo 

padrão de organização da prática médica passa a ser orientado para a lucratividade 

do setor saúde, o que, por conseguinte propicia a capitalização da medicina, 

privilegiando o produtor privado desses serviços (BRAVO, 2001). É também do 

interior desse sistema de ações que temos o surgimento de práticas ainda vigentes 

na assistência privada à saúde: os convênios com empresas empregadoras e 

empregados, tornou-se uma modalidade específica dentro da oferta dos tipos de 

aderência aos planos de saúde em Natal e no país como um todo. 

É dentro desse quadro de expansão dos serviços de saúde privada no país 

que verificamos a produção mais intensa de grandes objetos geográficos de saúde 

privada em Natal, que além de ter sido favorecida por essa realidade, também foi 

impulsionada pelo aumento da demanda por serviços de saúde na cidade, 

decorrente do crescimento populacional mais dinâmico verificado a partir dos anos 

1970 decorrente do crescimento urbano intensificado à época (FELIPE, 1987). 

Assim, neste período a cidade presencia o surgimento de mais três grandes objetos 

geográficos de saúde privada: o Pronto Socorro e Clínica Infantil de Natal (PAPI), o 

Hospital Médico Cirúrgico (HMC) e a Casa de Saúde São Lucas, ambos localizados 

no bairro Tirol, além do aparecimento da primeira organização do segmento de plano 

de saúde: a Cooperativa Unimed Natal, criada em 1977, bem como uma significativa 

quantidade de clínicas e consultórios médicos e odontológicos, a maioria destes 

localizados nos bairros Petrópolis e Tirol.   

Todos esses hospitais privados supracitados, mais a maioria dos consultórios 

e clínicas privadas de saúde da cidade, e ainda a Casa de Saúde Petrópolis; o 

Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio Grande do Norte (ITORN), também 

localizado em Petrópolis; o Hospital Prof. Luiz Soares (Alecrim); o Hospital Infantil 
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Varela Santiago (Cidade Alta); o Hospital da Polícia (Tirol) e o Hospital Santa Helena 

(Lagoa Seca), além das unidades públicas, Hospital Universitário Onofre Lopes 

(então Hospital das Clínicas) e Maternidade Escola Januário Cicco, eram unidades 

de prestação dos serviços de saúde cujos serviços eram contratados pelo sistema 

previdenciário, revelando-nos a estreita relação entre o sistema previdenciário e a 

expansão da saúde privada, considerando que maioria de suas demandas eram 

supridas nessa esfera.  

Destarte, essa medida de contratação de serviços beneficiava 

significativamente estas unidades de saúde, principalmente no caso das privadas 

que obtinham com este convênio capacidade de ampliar e consolidar um mercado 

privado de saúde na cidade. Almeida (2005), apresenta enquanto medidas 

fundamentais para tal ampliação e consolidação: a criação do Plano de Pronta Ação 

(PPA) do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) que acelerou a 

contratação de serviços, credenciamentos e convênios; e a criação, em 1974, do 

Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social (FAS) cuja finalidade era financiar 

investimentos na área social, possibilitando por meio de empréstimos subsidiados, 

remodelação e ampliação da estrutura física privada de saúde, principalmente a 

hospitalar. 

De acordo com Alísio de Oliveira e Luiz Gonzaga da Silva6, funcionários do 

NATALPREV, mais de 80% dos serviços de assistência médica ofertada pelo 

IPREVINAT, eram contratados através de convênios com hospitais e clínicas 

privadas da cidade, e quando não havia oferta de serviço no Estado, os beneficiários 

do sistema eram encaminhados para o atendimento em unidades privadas de outros 

estados conveniadas ao sistema previdenciário do mesmo. Situação análoga ocorria 

no IPE, que apesar de dispor de um Centro Clínico, com especialidades clínicas e 

pronto-socorro, mantinha convênios com a maioria dos serviços de saúde prestados 

por meio de clínicas e hospitais privados. 

Durante todo o regime militar esta situação continuou, e o governo, ao mesmo 

tempo em que enfrentava uma crise financeira sem precedentes, tentava conciliar 

interesses contraditórios, pois se, por um lado, eram as empresas médicas que 

clamavam por uma maior participação na prestação dos serviços de saúde, por 

outro, eram os movimentos sociais urbanos ganhavam força e reivindicavam 

                                                
6
 Funcionários do antigo IPREVINAT, atual NATALPREV, que concederam entrevista sobre o 

funcionamento do sistema de prestação dos serviços de saúde pelo Instituto durante a sua vigência. 



57 

 

melhoras no sistema de saúde, para que este se tornasse um direito de todos os 

cidadãos e uma obrigação do Estado.  

Sendo assim fica evidente que, a expansão da saúde privada em todo o país 

foi extremamente favorecida pela organização e forma de funcionamento da 

assistência médica oferecida pelo sistema previdenciário. Além disso, ainda neste 

período, outras transformações ocorreram na área médica, repercutindo sobre os 

serviços de saúde privados, inclusive favorecendo significativamente a sua 

expansão, inclusive com a incorporação tecnológica na prática médica. 

A substituição do “olhar científico do médico” pelo “saber científico-

tecnológico”, instaura nos serviços de saúde, um novo sistema dependente da 

ciência e tecnologia, fazendo proliferar no território, uma gama de serviços de 

terceiros dos quais vão depender a prática médica a partir de então (ALMEIDA, 

2005). Nestes termos, além de existir uma demanda por serviços de saúde em 

virtude da contratação gerada pelos institutos, estes ainda se tornavam mais 

necessários devido ao surgimento dos agora indispensáveis conjuntos de novos 

serviços, descritos aqui como os laboratórios clínicos, os serviços radiológicos, os 

fármacos industrializados, dentre outras inovações que complementavam a prática 

médica.  

Essa nova realidade se coaduna com o pensamento de Santos (2006, p. 96), 

quando afirma que “todo e qualquer período histórico se afirma com um elenco 

correspondente de técnicas que o caracterizam e com uma família correspondente 

de objetos”, portanto, concordamos com Almeida (2005), que no período técnico 

científico novas formas de organização dos serviços de saúde vão se impor, 

tornando-se o uso de exames complementares um imperativo na medicina, o que 

será um dos motores para a proliferação da relevante quantidade de 

estabelecimentos de saúde que se instalam no Brasil e também em Natal neste 

período. Assim, enquanto no período anterior eram restritos e com poucos objetos 

técnicos os serviços de saúde na cidade, a partir principalmente dos anos 1970, 

muitas serão as ações de saúde com vistas ou intencionadas a promover a 

conformação de uma ampla rede de serviços de saúde privados, os quais serão 

invadidos pelas inovações tecnológicas.  

Neste sentido, constatamos que na década de 1970 a cidade de Natal já 

dispunha de 28 estabelecimentos públicos de saúde e 16 estabelecimentos privados 

(IBGE, 1979), isto em virtude dessa prática médica de cunho predominantemente 
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tecnológica, aliada e reforçada pela assistência médica prestada pelo sistema 

previdenciário, que tinha como carro-chefe o hospital e todos os recursos 

tecnológicos que foram tidos a partir de então como sinônimo de atualização e 

qualidade do serviço médico. Podemos admitir que a constituição dessa tecnoesfera 

formada por esse novo sistema de objetos técnicos presente nas ações de saúde, é 

alicerçada e permeada por uma psicosfera que garante um discurso ideológico 

capaz de justificar essa expansão, segundo Santos (2006, p. 255-256), “ao mesmo 

tempo em que se instala uma tecnoesfera dependente da ciência e da tecnologia, 

cria-se paralelamente, e com as mesmas bases uma psicoesfera”. 

Assim, tomando como referência o que Santos (2006, p. 256) definiu como 

psicoesfera, isto é o “reino das idéias, crenças, paixões e lugar da produção de um 

sentido [...] fornecendo regras à racionalidade ou estimulando o imaginário” 

podemos dizer que essa nova medicina, altamente eivada por técnica e ciência, vem 

como uma maneira de sustentar a expansão de um novo sistema de objetos de 

saúde, quer dizer, de uma nova tecnoesfera, e que esta bem como a psicoesfera, 

apesar de serem locais constituem um acontecer hierárquico, já que são “o produto 

de uma sociedade bem mais ampla que o lugar” (SANTOS, 2006, p. 256).    

Com o advento dos anos 1980 e o acirramento de aconteceres solidários 

(homólogos, hierárquicos e complementares), presenciamos uma expansão ainda 

mais intensa de serviços de saúde no espaço urbano de Natal, considerando que no 

final dessa década contabilizavam-se 56 estabelecimentos públicos e 25 privados, 

ou seja, praticamente o dobro do número de estabelecimentos existentes no final 

dos anos 1970, evidenciando que na medida em que ações pretendidas pelos  

agentes sociais hegemônicos vão se concretizando, temos o avanço de novos 

objetos geográficos, os quais surgem em perfeita harmonia com os interesses do 

mercado privado de saúde.   

No caso dos serviços privados, essa expansão dar-se-á de sobremaneira na 

produção de grandes objetos geográficos (hospitais), os quais vão apresentar desde 

produtos menos complexos até os equipamentos mais complexos e caros da área 

médica, sendo este fato o diferencial em relação ao setor público que não dispondo 

de recursos tecnológicos contrata a prestação deste tipo de serviço do mercado de 

saúde privado. É nesse período que, além dos grandes hospitais já mencionados, 

estabelecem-se em Natal, a Prontoclínica e Maternidade Dr. Paulo Gurgel e a 

Assistência Médica Infantil (AMI), ambas localizadas no bairro Capim Macio. 
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Do exposto, podemos concluir que o modelo de assistência à saúde 

desenvolvido durante o período militar, propiciado por intermédio do sistema 

previdenciário que adquiriu um caráter curativo e privatista, foi extremamente 

significante constituindo-se no alicerce para a expansão dos serviços de saúde 

privados na cidade de Natal.  Cabe destacar também que essa expansão do número 

de estabelecimentos de saúde privados, associado à valorização da medicina 

tecnológica está relacionada ao advento de um novo sistema técnico presente no 

território potiguar, isto é, do meio técnico-científico. 

 

 

2.3 TERCEIRO PERÍODO: OS ACONTECERES HIERÁRQUICOS - 
CONSOLIDAÇÃO DO SUS VERSUS POLÍTICAS NEOLIBERAIS 
 

 

O modelo de assistência à saúde de cunho curativo e privatista adotado pelo 

governo militar, demonstrou-se ineficaz para a melhoria das condições de saúde da 

população. Com efeito, Polignano (2007, p. 17) destaca as principais mazelas 

promovidas pelo modelo de saúde previdenciário: 

 Por ter priorizado a medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de 

solucionar os principais problemas de saúde coletiva, como as endemias, e os 

indicadores de saúde (mortalidade infantil, por exemplo); 

 aumentos constantes dos custos da medicina curativa, centrada na atenção 

médica-hospitalar de complexidade crescente; 

 diminuição do crescimento econômico com a respectiva repercussão na 

arrecadação do sistema previdenciário reduzindo as suas receitas; 

 incapacidade do sistema em atender a uma população cada vez mais maior 

de marginalizados, que sem carteira assinada e contribuição previdenciária, 

se viam excluídos do sistema; 

 desvios de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros 

setores e para realização de obras por parte do governo federal; 

 o não repasse pela união dos recursos do tesouro nacional para o sistema 

previdenciário, visto ser esse tripartide (empregador, empregado e união). 

 



60 

 

Conforme podemos observar se instala uma crise no sistema de saúde 

previdenciário, não sendo poucos os problemas a serem enfrentados, o que 

consequentemente, incita o surgimento de movimentos sociais em prol de mudanças 

que garantam o uso desse serviço por toda a sociedade. Assim, é diante desse 

cenário de luta social por mudanças no sistema de saúde então vigente, 

considerado como “caótico, sem qualidade, ineficiente, autoritário e 

descomprometido com a saúde da população” (RODRIGUEZ NETO, 1994, p. 9), que 

a partir da metade dos anos 1980, emerge uma nova concepção de saúde, 

fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. De acordo 

com Bravo (2001), um momento importante para essas discussões em torno da 

questão da saúde foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 

1986, em Brasília - Distrito Federal, que debateu temas como: a Saúde como direito 

inerente a personalidade e à cidadania; Reformulação do Sistema Nacional de 

Saúde, e Financiamento setorial. 

 Nesse sentido, é importante destacar que as discussões em torno da questão 

da saúde, presentes pela primeira vez no texto constitucional, compreende em 

grande medida uma das propostas que foi levada à Assembléia Nacional 

Constituinte em 1987, para disputar com outras propostas que seriam inscritas na 

nova Constituição Brasileira sobre a saúde. Segundo Rodriguez Neto (1994), trata-

se da proposta da Reforma Sanitária que preconiza a democratização da saúde no 

país, pois conforme verificamos nos períodos anteriores, até a Constituição de 1988, 

a saúde não era um direito de todos, sendo a assistência médica reservada àqueles 

que tinham carteira assinada e pagavam a Previdência Social, ou aos que podiam 

pagar por uma prestação do serviço privado.  

 Na perspectiva de atender às novas funções submetidas ao sistema de saúde 

brasileiro, a reforma propunha a implantação do Sistema Único de Saúde, 

constituído por um sistema formado por várias instituições dos três níveis de governo 

(União, Estados e Municípios), e pelo setor privado, como se fossem um mesmo 

corpo. Esse sistema é único, “tem a mesma doutrina, a mesma filosofia de atuação 

em todo o território nacional, e é organizado de acordo com uma mesma 

sistemática” (RODRIGUEZ NETO, 1994, p. 12), apresentando como principais 

características: universalidade, integralidade da atenção, descentralização, 

racionalidade-Distrito Sanitário, eficácia e eficiência, e democracia (RODRIGUEZ 

NETO, 1994). 
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 A implantação do SUS foi bastante dificultada pelo governo do presidente 

José Sarney, e posteriormente pelo de Fernando Collor de Melo, sendo somente 

efetivada em 1990, com a aprovação da Lei Orgânica da Saúde. Entretanto, isso 

não significa a implantação real do SUS, pois conforme pontua Rodriguez Neto 

(1994), embora o Governo Collor declare o contrário, a resistência permanece por 

meio da realização de algumas manobras como: “resistia à descentralização, não 

reestruturava o Ministério da Saúde para cumprir as novas funções, não fazia o 

repasse automático dos recursos para Estados e Municípios, continuava a fazer 

convênios, negociando politicamente as verbas, entre outros expedientes 

centralizadores” (RODRIGUEZ NETO, 1994, p. 14). Na realidade, segundo a análise 

de Bertolozzi e Greco (1996), ao estudarem as políticas de saúde no Brasil no 

período da “Nova República” até os dias atuais, no governo do presidente Fernando 

Collor de Melo, as ações de saúde já eram permeadas explicitamente pela política 

neoliberal, que visa reduzir o papel do estado e remeter a regulação da saúde para o 

setor privado. 

 Destarte, a implementação concreta do SUS só vem ocorrer no governo do 

Presidente Itamar Franco, com “a publicação, pelo Ministério da Saúde, da Norma 

Operacional Básica (NOB) nº 1, de maio de 1993 que estabeleceu normas e 

procedimentos para efetivar o processo de descentralização das ações e serviços de 

saúde”, e a extinção do Instituto de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS). 

 São evidentes os avanços ocorridos na saúde do Brasil com o SUS, como, 

por exemplo, aumento de atendimento nas áreas básicas e de média e alta 

complexidade7, cobertura vacinal e de atendimento, política de acesso a 

                                                
7
 Atenção básica à Saúde: Constitui o primeiro nível de atenção à Saúde, de acordo com o modelo 

adotado pelo SUS. Engloba um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, que envolvem a 
promoção da Saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos 
pacientes. [...] A atenção básica é o ponto de contato preferencial dos usuários com SUS e seu 
primeiro contato, realizado pelas especialidades básicas da Saúde, que são: clínica médica, pediatria, 
obstetrícia, ginecologia, inclusive as emergências referentes a essas áreas. Cabe também à atenção 
básica proceder aos encaminhamentos dos usuários para os atendimentos de média e alta 
complexidade (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005, p. 35). 
Média complexidade: Compõe-se por ações e serviços que visam a atender aos principais 
problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande disponibilidade de 
profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. Os 
grupos que compõem os procedimentos de média complexidade do Sistema de Informações 
Ambulatoriais são os seguintes: 1) procedimentos especializados realizados por profissionais 
médicos, outros de nível superior e nível médio; 2) cirurgias ambulatoriais especializadas; 3) 
procedimentos traumato-ortopédicos; 4) ações especializadas em odontologia; 5) patologia clínica; 6) 
anatomopatologia e citopatologia; 7) radiodiagnóstico; 8) exames ultra-sonográficos; 9) diagnose; 10) 
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medicamentos e descentralização através da regionalização e municipalização. 

Todavia, a aprovação da NOB nº 01/91 não resultou no funcionamento adequado do 

SUS, uma vez que o Ministério da Saúde vivenciava uma crise financeira, 

provocada, principalmente, pela falta dos repasses do Ministério da Previdência 

Social e pela difícil obtenção de recursos alternativos junto ao Ministério da Fazenda. 

Por conseguinte, os recursos mal davam para pagar os serviços privados e 

conveniados, que pelo poder de pressão, tinha a prioridade de pagamento pelo 

governo federal, continuando o serviço público sem recursos e, portanto, 

desprestigiado, sem oportunidades de melhorar a sua qualidade, sucateado, com os 

seus profissionais desmotivados e insatisfeitos com os salários (RODRIGUEZ 

NETO, 1994). 

Embora entre 1985 e 1992, as consultas dos serviços públicos de saúde no 

país tenham crescido em torno 163% (ALMEIDA, 2008), a demanda por serviços de 

saúde encontrava-se muito além dessa expansão. Além disso, tomando como 

exemplo a realidade de Natal, de acordo com as palavras de Francisco Júnior, 

presidente do Conselho Nacional de Medicina, em entrevista concedida ao jornal 

Tribuna do Norte em 27 de setembro de 2009, temos um quadro em que “quase a 

totalidade dos procedimentos de alta complexidade não funcionam sem a iniciativa 

privada”.  

Nas palavras de Amaral (2008, s.p.), “se a saúde pública vai mal e ainda 

carece de muitos investimentos para garantir à população um serviço de qualidade, 

a rede de medicina particular tem se aproveitado dessa deficiência para crescer 

cada vez mais”. Assim, é mais uma vez diante desse contexto de precariedade da 

                                                                                                                                                   
fisioterapia; 11) terapias especializadas;12) próteses e órteses; 13) anestesia (BRASIL, Ministério da 
Saúde, 2005, p. 140).   
Alta complexidade: Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e 
alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos 
demais níveis de atenção à Saúde (atenção básica e de média complexidade). As principais áreas 
que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas em “redes”, são: assistência ao 
paciente portador de doença renal crônica (através dos procedimentos de diálise); assistência ao 
paciente oncológico; cirurgia cardiovascular; cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; 
procedimentos da cardiologia intervencionista; procedimentos endovasculares extra-cardíacos; 
laboratório de eletro-fisiologia; assistência em traumato-ortopedia; procedimentos de neurocirurgia; 
assistência em otologia; cirurgia de implante coclear; cirurgia das vias aéreas superiores e da região 
cervical; cirurgia da calota craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos em 
fissuras lábio palatais; reabilitação protética e funcional das doenças da calota craniana, da face e do 
sistema estomatognático; procedimentos para a avaliação e tratamento dos transtornos respiratórios 
do sono; assistência aos pacientes portadores de queimaduras; assistência aos pacientes portadores 
de obesidade (cirurgia bariátrica); cirurgia reprodutiva; genética clínica; terapia nutricional; distrofia 
muscular progressiva; osteogênese imperfecta; fibrose cística e reprodução assistida (BRASIL, 
Ministério da Saúde, 2005, p, 27).  
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prestação do serviço de saúde pública à sociedade, que observamos a expansão da 

iniciativa privada no país, considerando que além da contratação dos serviços 

privados de saúde pelo setor público, alguns segmentos da sociedade passam a 

optar por outro tipo de serviço de saúde, seja o atendimento particular individual, ou 

a adoção de convênios particulares e seguros-saúde, conforme destaca Jesus et al. 

(2007, p. 6): 

  

 

O declínio do Sistema Público de Saúde tem contribuído para o 
crescimento do mercado suplementar de saúde. A assistência 
médica oferecida pelo setor privado tornou-se a alternativa viável 
para uma parcela da população, já que esse setor oferece melhor 
atendimento, uma melhor capacitação humana, rapidez, além de 
possuir instalações e equipamentos qualificados. As pessoas com 
maior poder aquisitivo utilizam os serviços do segmento privado 
através do pagamento mensal dos planos de saúde, enquanto 
aquelas com menores condições financeiras recorrem às 
denominadas clínicas populares. 

 

 

Percebemos que a expansão dos serviços privados de saúde, tanto os que 

atendem a um público de maior poder aquisitivo, quanto àqueles que se referem a 

serviços mais populares, está diretamente relacionada às deficiências apresentadas 

pelo setor público de saúde, que se expressam por intermédio das filas 

intermináveis, pelo mau atendimento, pela falta de profissionais, de materiais e de 

equipamentos, dentre outros problemas enfrentados por quem procura uma unidade 

ou um estabelecimento de saúde pública. Segundo Amaral (2008, s. p.), o impulso 

e/ou expansão da iniciativa privada, principalmente no que se refere ao aumento do 

número de beneficiários dos planos de saúde deve-se ao “aumento do poder 

aquisitivo da população, mas também é motivado pelas notícias negativas que 

reforçam as dificuldades do setor público e afastam os usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS)”. 

Conforme, destacado anteriormente, nos últimos anos esta expansão ainda 

vem sendo ampliada pelos convênios público-privado, e também pelo processo de 

desarticulação desse serviço na esfera pública, promovido pela adoção de uma 

política neoliberal pelo Estado brasileiro, que tem como uma das características 

principais o retraimento da atuação estatal na prestação dos serviços sociais.   
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Analisando os preceitos da política neoliberal Anderson (1996, p. 11), afirma 

que esta preconiza “um Estado forte em sua capacidade de romper o poder dos 

sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 

intervenções econômicas”. Desse modo, ocasionando dentre outras questões, uma 

deficiência na assistência médico-hospitalar pública, a qual veio a favorecer a 

emergência de um serviço de saúde privado, materializado na produção de uma 

ampla rede de estabelecimentos de saúde pertencentes a essa esfera administrativa 

(GOMES; SILVA; SILVA, 2002). 

Camargo Júnior (2003, p. 593) ao se reportar à solidariedade organizacional 

exposta por Milton Santos, que engloba as relações, os interesses dos grupos 

dominantes dentro do território, nos revela que “no caso da saúde, há muitas 

situações em que o setor público se submete aos interesses privados”, o que se 

evidencia a partir da proposta de contenção dos gastos com bem-estar, e a 

consequente desmontagem de serviços públicos e a expansão da prestação dos 

serviços sociais privados. 

É preciso destacar ainda que no momento em que o modelo previdenciário de 

assistência à saúde entra em crise, acarretando nas mobilizações que levaram a 

criação do SUS, o modelo médico neoliberal procura se articular. Polignano (2007), 

esclarece que o setor médico privado foi extremamente beneficiado pelos recursos 

do setor público e pelos financiamentos subsidiados, o que proporcionou o seu 

crescimento e desenvolvimento, contudo, quando o setor público entra em crise, “o 

setor liberal começou a perceber que não mais poderia se manter e se nutrir daquele 

e passou a formular novas alternativas para a sua estruturação” (POLIGNANO, 

2007, p. 21). 

Com a crise do modelo previdenciário de assistência a saúde,  o setor médico 

privado volta-se a prestação de serviços médicos para algumas parcelas da 

população, principalmente a classe média e categorias de assalariados, por 

intermédio de um “sistema de poupança”, que será a nova base estrutural do setor 

privado de saúde. Assim, surge um subsistema de saúde, a atenção médico-

supletiva que é composta de cinco modelos assistenciais, que basicamente não 

apresentam diferenças entre si, consistindo em contribuições mensais dos 

beneficiários (poupança) em favor da prestação de determinados serviços que eram 

pré-determinados e com prazos de carências (POLIGNANO, 2007, p. 21). 
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Depreendemos então que é exatamente essa assistência médico-supletiva 

que irá atender a um grande número de pessoas que não estando satisfeitas pela 

prestação do serviço público de saúde e tendo condições financeiras de arcar com 

as despesas da prestação de um serviço privado procurarão aderir a este sistema. 

Tomando como referência o que Santos (2006) definiu como aconteceres 

hierárquicos, entendemos que os mesmos contribuem direta ou indiretamente para a 

expansão da saúde privada na cidade, uma vez que tanto a atuação direta do 

Estado no sentido de garantir repasses públicos para o setor privado, quanto o seu 

descaso com a saúde pública, produto de uma política neoliberal, favoreceram a 

expansão da saúde privada em Natal, por meio da expansão no território de uma 

significativa quantidade de novos objetos geográficos prestadores desse serviço.  

É a partir desse quadro de referência, conforme visto anteriormente, que nos 

anos 1980 e, sobretudo, na década de 1990 verificamos em Natal, uma acentuada 

expansão do setor de saúde privada por meio da proliferação dos planos de saúde, 

de hospitais e de clínicas. Neste sentido, se no início dos anos 1970 contávamos 

com apenas três hospitais privados, na atualidade, segundo as palavras de Miranda 

(2008, s.p.), presidente da Associação dos Hospitais do RN (Ahorn), “temos cerca de 

dez hospitais de nível bom, grandes e pequenos”, e ainda verifica-se nos últimos 

cinco anos praticamente a duplicação do número de clínicas particulares. 

De modo a elucidar esta realidade os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), também são ilustrativos. De acordo com o órgão 

tínhamos no início dos anos 1980, em torno de 20 estabelecimentos privados de 

saúde (entre hospitais, clínicas e consultórios) na cidade de Natal, número inferior a 

quantidade de estabelecimentos públicos que eram aproximadamente 30. Ao final 

desta mesma década, a cidade já apresentava enquanto resultado dos eventos 

supracitados, o dobro do número de estabelecimentos privados, evidenciando a 

intensidade do processo (Gráfico 1). 

 É interessante ressaltar ainda que até os anos 1980, a maioria dos 

estabelecimentos de saúde privados eram grandes objetos geográficos, 

principalmente hospitais, com o objetivo de suprir a demanda de atendimentos de 

média e alta complexidade da cidade. A partir do momento em que se verifica esse 

terceiro momento de expansão da saúde privada, começa a surgir uma significativa 

quantidade de unidades menores, como é caso de consultórios e clínicas médicas, 

sendo que tais unidades procuraram se instalar nas proximidades dos grandes 
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objetos geográficos de saúde já existentes os quais estão localizados principalmente 

nos bairros Petrópolis e Tirol. 

 

 
 Gráfico 1: Estabelecimentos de saúde públicos e privados de Natal – 1976/2009. 
 Fonte: IBGE, adaptado por Fernando Moreira da Silva

8
 

 

Na década seguinte, ou seja, nos anos 90, essa expansão da saúde privada 

ocorre de forma mais proeminente, atingindo em 1999, um total de 163 

estabelecimentos privados de saúde. Esse crescimento é motivado tanto pelo 

aumento de usuários que optam por um atendimento particular, como também pelo 

aumento no número de empresas de planos de saúde na cidade, que vão funcionar 

a partir da contratação dos serviços prestados por esses estabelecimentos, ou seja, 

a partir desse momento já se presenciava um acontecer complementar entre esses 

estabelecimentos de saúde. 

Enquanto no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 tínhamos apenas um 

plano de saúde na cidade, nos anos 1990 ocorre sua proliferação por meio da 

criação de várias filiais em Natal de planos que já atuavam em outros estados da 

região Nordeste e do Brasil, resultando na atualidade em um número elevado 

dessas empresas atuando no mercado local, inclusive apresentando, algumas delas, 

                                                
8
 Para alguns anos, o IBGE não tinha os dados, existindo, portanto, algumas lacunas, as quais foram 

preenchidas com estimativas por equações de tendências. 
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sedes em outras cidades do Estado do Rio Grande do Norte, as quais irão constituir-

se dos mais diversos perfis de organização e público-alvo. 

Um relevante exemplo, da instalação e atuação de planos de saúde a partir 

desta década é a criação em 1992 da filial, em Natal, do Plano Hapvida, que 

apresenta até os dias atuais um crescimento gradativo da carteira, assim como 

todos os demais planos que atuam na cidade. Em 1994, o plano realizou a aquisição 

do Hospital Santa Helena, passando então a se chamar Hospital Antônio Prudente. 

Segundo o seu diretor, Luciano Campos, o plano alcançou um crescimento 

vertiginoso e muito rápido do número de usuários passando a ser de 10 mil vidas. 

Estes números ainda receberam um significativo incremento nos anos posteriores 

com as massivas aderências ocorridas com a transferência da carteira de outros 

planos que decretaram falência e “vendem seus clientes” para o Hapvida, como é o 

caso do plano AGMED. O plano Hapvida Natal, conta hoje com uma carteira de 90 

mil usuários na capital, e 135 mil em todo o Estado do Rio Grande do Norte. 

Recorrendo às estatísticas fornecidas por alguns planos da cidade, mais uma 

vez confirmamos a expansão dos serviços privados de saúde considerando que a 

maioria dos planos que atuam no território natalense apresentam um crescimento do 

número de usuários.  À guisa de mais um exemplo dessa realidade, destacamos o 

caso do Plano Unimed Natal que, conforme destacado anteriormente foi criado no 

final dos anos 1970, apresenta um crescimento gradativo do número de usuários 

durante os ano 80 e 90, atingindo, em 1999, um número total de 100. 656 usuários. 

A cada década verifica-se que cresce cada vez mais o número de usuários, pois 

embora apresente oscilações, o plano teve num período de dez anos, ou seja de 

1999 a 2009, um acréscimo de cerca 6.000 novos clientes (Gráfico 2).  
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       Gráfico 2: Evolução de usuários Plano Unimed Natal no perído de 1999 à 2009.        
       Fonte: Unimed, 2009. 

 
 

É preciso reiterar que essa expansão de planos de saúde contribuiu, nesse 

momento, para a produção de novos estabelecimentos de saúde e que essa 

expansão é cada vez mais notória, já que os números não param de crescer, 

conforme podemos verificar no gráfico 1. Desse modo, percebemos que em 2009 já 

são 1082 estabelecimentos de saúde privados na cidade, ao passo que se verifica 

que, nesse mesmo período, temos um crescimento muito menos expressivo do 

número de estabelecimentos públicos de saúde na cidade (Gráfico 1). 

Portanto, conforme nos foi possível verificar, a cidade, de Natal vivencia uma 

expansão cada vez mais acentuada dos serviços de saúde privados. Essa 

expansão, devido às peculiaridades que apresentam quanto aos eventos e aos 

aconteceres solidários que a motivam, pode ser dividida em períodos, nos quais 

presenciam-se constantemente a relação e dependência entre as ações 

desenvolvidas em todas as escalas e a criação ou adaptação dos objetos 

geográficos que vão constituir a rede da saúde privada na cidade. 

Faz-se necessário ressaltar ainda que a expansão desses objetos de saúde 

privada na cidade não ocorre, em nenhum período, de forma aleatória no território. 

As ações demandadas para a criação desses objetos são influenciadas pelas 

condições oferecidas pelo lugar quando da instalação de cada um desses objetos, 

isto é, pelo meio ambiente construído (SANTOS, 2009). De modo que sobre cada 

período irá atuar uma seletividade espacial condutora de uma determinada 
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organização espacial para os serviços de saúde privados, as quais terão peso sobre 

as (re)organizações subsequentes. 

Assim, enquanto num primeiro momento os estabelecimentos de saúde 

privados acompanham a expansão da malha urbana da cidade, nos períodos 

posteriores muda a lógica territorial de distribuição desses serviços, e os mesmos 

procuram se localizar em áreas onde já existiam, além de sistemas de engenharia 

que beneficiem seu estabelecimento, um conjunto de outros serviços de mesma 

ordem que possam contribuir de maneira significativa para a sua lucratividade. 

Atualmente esta realidade apresenta mudanças, pois embora se confirme a 

concentração espacial dos serviços de saúde privados da cidade em uma área 

restrita que é exatamente onde tem início sua expansão (Petrópolis e Tirol), já se 

verifica forças centrípetas (SANTOS, 2008c), atuando sobre esses serviços e 

revelando um uso territorial diferenciado pelas empresas deste setor, o que ocorrerá 

de acordo com as especificidades de cada “produto” ou serviço. 

Nesta perspectiva, concordamos com Santos e Silveira (2003, p. 192), que 

cada ramo da produção (e aqui entendemos também a prestação de serviço), 

produz uma lógica territorial. Esta podendo ser visível por meio de uma topologia, 

que consiste na distribuição no território dos pontos de interesse para a operação de 

uma atividade. Partindo deste entendimento, buscaremos analisar a seguir o uso do 

território pelos serviços privados de saúde em Natal no período atual, isto é, no 

período técnico-científico-informacional, considerando que irá ocorrer um uso 

diferencial pelos grupos de saúde privada atuantes neste município, haja vista que 

“as empresas mais poderosas escolhem os pontos que consideram instrumentais 

para a sua existência produtiva”, enquanto “o resto do território torna-se então, o 

espaço deixado às empresas menos poderosas" (SANTOS; SILVEIRA, 2003, p. 

294).  

Sendo preciso deixar claro que em virtude do grau diverso de modernidade 

tecnológica e organizacional que dispõem as empresas, estas apresentam 

interesses e disputam lugares diferentes, pois as necessidades de “produtividade 

espacial não são as mesmas para diversos produtos, de tal maneira que um lugar 

pode ser ótimo para o produto A e apenas bom, regular ou mesmo ruim para os 

produtos B, C ou D” (SANTOS; SILVEIRA, 2003, p. 297). 
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3 A CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DOS SERVIÇOS PRIVADOS 
DE SAÚDE EM PETRÓPOLIS E TIROL 

 

 

 

 

 

 

 
Cada empresa, porém, utiliza o território em função dos 
seus fins próprios e exclusivamente em função desses fins. 
As empresas apenas têm olhos para os seus próprios 
objetivos e são cegas para tudo o mais. Desse modo, 
quanto mais racionais forem as regras de sua ação 
individual tanto menos tais regras serão respeitosas do 
entorno econômico, social, político, cultural, moral ou 
geográfico, funcionando, as mais das vezes, como um 
elemento de perturbação e mesmo de desordem. Nesse 
movimento, tudo que existia anteriormente à instalação 
dessas empresas hegemônicas é convidado à adaptar-se 
às suas formas de ser e de agir, mesmo que provoque, no 
entorno preexistente, grandes distorções, inclusive a 
quebra da solidariedade social (SANTOS, 2008a, p. 85).    
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3 A CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE SAÚDE EM 
PETRÓPOLIS E TIROL 
 

 

 Conforme já demonstrado, os serviços privados de saúde passaram a se 

expandir na cidade com maior intensidade a partir do final dos anos 1980 e anos 

1990, sendo que nesse processo, os bairros Tirol e Petrópolis foram os que mais 

receberam estabelecimentos privados de saúde. Nesse sentido, o presente capítulo, 

primeiramente, analisa as condições oferecidas pelos bairros que exerceram 

atratividade para expansão desses serviços, em seguida nos deteremos a 

compreender por que os serviços de saúde privados usam o território nos bairros 

Tirol e Petrópolis, e por fim, buscamos compreender a formação de um “corredor 

sanitário” em função da grande concentração de serviços de saúde nessa área da 

cidade.    

 

 

3.1 A SELETIVIDADE ESPACIAL: O PAPEL DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS 
PELO LUGAR 
  

 

 Para a compreensão de como ocorre a seletividade espacial pelas empresas 

de saúde privada e o papel exercido pelas condições oferecidas pelos lugares, é 

preciso compreender o espaço geográfico enquanto sinônimo de território usado 

(SANTOS; SILVEIRA, 2003), uma instância social, que se impõe a tudo e a todos 

(SANTOS, 2008b), conforme já salientado. Nesta perspectiva, torna-se mister, 

conforme nos propõe Souza (2002), discutir ou analisar como ocorre o uso desse 

território pela sociedade e pelas empresas, pois a cada novo momento de um 

período histórico verifica-se um uso diferenciado do território. Demandando ações 

que permitem a criação de uma série de objetos geográficos. Estes irão configurar 

as formas espaciais para atender aos objetivos da reprodução capitalista num dado 

momento histórico, sendo as novas ações condicionadas pelos sistemas de objetos 

preexistentes no território. 

Assim, sendo essas novas ações condicionadas pela organização espacial 

vigente, entendemos que esta é tão ativa e condiciona sobremaneira as ações que 

os agentes sociais, objetivando a reprodução do capital, escolhem lugares que 
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possam oferecer vantagens para a implementação e/ou estabelecimento de suas 

atividades ou empresas, pois “o território pode oferecer, ao mesmo tempo, 

possibilidades e obstáculos, facilidades e dificuldades quanto ao seu uso, 

relativizados em função da técnica e do projeto social” (RAMALHO, 2003, p. 551).  

As facilidades ou dificuldades de uso do território, por determinadas 

atividades, ocorrem em função de sua heterogeneidade no tocante a difusão de 

objetos técnicos e a presente organização espacial, resultante de fenômenos que 

“deitaram raízes previamente” (SANTOS, 2007b, p. 56). Por isso, a seletividade 

espacial, sobreleva-se como um artifício que guiará constantemente as novas 

organizações espaciais das atividades sociais, haja vista que a seletividade espacial 

consiste na “eleição do local com que a sociedade inicia a montagem de sua 

estrutura geográfica”, permanentemente (MOREIRA, 2007, p. 82).  

Sob esta perspectiva, entendemos que na instalação de um empreendimento 

de saúde privada, enquanto atividade guiada pela lógica capitalista, impera a 

questão da seletividade espacial, considerando que esse tipo de serviço, de acordo 

com as especialidades e tecnologias apresentadas, procura se localizar em 

determinados espaços da cidade. Segundo Almeida (2005, p. 80) “A distribuição e a 

localização dos diferentes sistemas de objetos e de ações não é alheia às condições 

dos lugares, incluindo aqueles voltados para as ações de saúde”. 

A periodização da expansão e espacialização dos serviços de saúde privados 

em Natal nos apontaram que desde os primórdios, os estabelecimentos de saúde 

privados se localizaram predominantemente nos bairros Petrópolis e Tirol, 

possibilitando uma concentração espacial dessas atividades. Atualmente esta 

concentração é acompanhada por um movimento de dispersão, sem, contudo, 

deixar de existir a concentração, demonstrando um uso diferencial do território por 

esses serviços. Revelando a seguinte lógica territorial: as unidades de saúde 

privadas de média e alta complexidade mais sofisticadas, optam por se localizarem 

em apenas algumas áreas da cidade, mais especificamente na circunscrição dos 

principais eixos do sistema viário natalense; já os serviços supracitados quando 

atendem a um mercado mais popular tendem a se instalar de forma mais dispersa, 

nas demais áreas da cidade, sobretudo nos bairros Alecrim e Cidade Alta e na área 

correspondente aos novos subcentros.  

Buscando compreender o uso diferencial do território pelos serviços de saúde 

privados e como as atividades econômicas elegem determinados espaços para 
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implementação de suas atividades, ou seja, de como as condições oferecidas pelo 

lugar exercem uma atratividade para o estabelecimento de certas atividades, 

destacaremos no presente tópico, quais são as condições que contribuíram e que 

ainda contribuem para que significativa quantidade dos serviços privados de saúde 

da cidade de Natal, tenham se expandido e permaneçam concentrados nos bairros 

Petrópolis e Tirol. Tais condições elucidarão a expansão desses serviços nessa área 

da cidade, haja vista que o meio ambiente construído tem o poder de “afastar ou 

atrair atividades conforme a estrutura material e sócio-humana de cada fragmento do 

território urbano” (SANTOS, 2009, p. 95).  

Um primeiro elemento a ser considerado enquanto uma das condições 

apresentadas pelos bairros em questão para a boa receptividade aos 

estabelecimentos de atividades de prestação de serviços privados de saúde é a 

produção de um amplo sistema de engenharia do qual os bairros foram alvos ao 

longo dos anos. Desde o início de sua constituição, até os dias atuais, os bairros 

Petrópolis e Tirol, possuem, no contexto da cidade de Natal, uma das melhores 

condições relativas ao provimento de infraestrutura e serviços públicos. Situação 

resultante dos benefícios atingidos por várias políticas públicas de melhoramento 

urbano que favoreceram os dois bairros. 

Inicialmente Petrópolis e Tirol formavam um único bairro, a Cidade Nova, que 

foi criado pela resolução n. 55 de 30 de dezembro de 1901 (CASCUDO, 1999). 

Relacionado a uma das primeiras intervenções públicas na cidade de Natal, 

consistiu na implementação do sistema de ações e construção de objetos previstos 

no Plano da Cidade Nova (também conhecido como Master Plan ou Plano Polidrelli), 

cujo objetivo era “ordenar”, assim como induzir a futura expansão urbana de Natal, 

que à época já se encontrava comprimida na Cidade Alta e na Ribeira (SELVA, 

1988; OLIVEIRA, 1999).  

Primeiramente foi feita a demarcação e o alinhamento das primeiras avenidas 

do novo bairro pelo então engenheiro Jeremias Pinheiro da Câmara. Em seguida, no 

governo de Tavares de Lira, em 1904, o bairro foi ampliado e consolidado pelo 

agrimensor Antônio Polidrelli, tendo por seu plano de parcelamento/arruamento do 

solo, que compreendia “oito avenidas paralelas, com 30 metros de largura, 

comprimento entre 650 e 5.261 [...] e quatorze ruas enxadrezando a Cidade Nova. A 

superfície aproximada ia a 1.648.510 metros quadrados, com sessenta quarteirões” 
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(CASCUDO, 1999, p. 354). Esse parcelamento/arruamento do solo conferido à 

Cidade Nova, ainda caracteriza o traçado urbano de Petrópolis e Tirol. 

Os sistemas de ações e a produção de novos objetos proposto pelo Estado 

por meio do projeto do novo bairro, pretendiam dotar Natal de um aspecto moderno, 

condizente com os ideais urbanistas presentes na época9, à semelhança do que 

ocorria nos maiores centros urbanos do país, principalmente Rio de Janeiro e São 

Paulo. Assim, ocupando uma imensa área de antigas granjas e vivendas, a Cidade 

Nova com suas ruas e avenidas amplas e largas, que formam uma trama em xadrez, 

contribuiu de forma significativa para a expansão da cidade, que ocorreu adotando 

elementos do urbanismo moderno (SANTOS, 1997b; OLIVEIRA, 1999).  

A forma de planejamento urbanístico utilizada nos bairros em análise, tem as 

ruas e avenidas amplas e bem traçadas, favorecendo, portanto, o deslocamento dos 

transportes, e facilitando, desse modo, a acessibilidade de outras áreas da cidade 

aos bairros. Para as atividades terciárias esta configuração vem sendo importante, 

sobretudo, àquelas relacionadas à prestação de serviços de saúde, ou seja, o meio 

ambiente construído vem se constituindo em um condicionante importante para o 

estabelecimento dessas atividades nessa área da cidade.  

Durante os anos ulteriores estes bairros foram contemplados com várias 

obras de melhoria de sua infraestrutura, sobretudo porque neles residiam 

importantes lideranças políticas e comerciantes que formavam a elite local. Entre 

1928 e 1929, o então prefeito de Natal, o engenheiro Omar O‟ Grady, desenvolveu 

um programa urbanístico dotando de calçamento as avenidas Junqueira Aires, 

Atlântica (atual Getúlio Vargas) e Sachet (atual Duque de Caxias), as praças 

Augusto Severo e João Tibúrcio (que além do calçamento recebeu iluminação e 

passeio), e as ruas Dr. Barata e José Bonifácio (onde também foram construídas 

galerias de águas pluviais).  

A produção desse sistema de engenharia, no período de O‟ Grady, também 

contribuiu para o aumento da fluidez nessa área de Natal, através das “estradas de 

                                                
9
 Esses ideais consistem numa proposta vinculada a uma corrente do urbanismo moderno 

denominada de progressista, que teve suas idéias colocadas em forma de doutrina através de um 
documento chamado Carta de Atenas, e como principais pensadores Toni Garnier e Le Corbusier, 
apresentando como princípios fundamentais o desprezo pela cidade antiga, salvo a conservação de 
alguns monumentos importantes, a obsessão pela modernidade, devendo a paisagem configurar os 
avanços técnico-científicos em equipamentos e uso de materiais. “Fundamenta-se na análise das 
funções urbanas e acompanhadas por um zoneamento: as funções de habitação, trabalho e lazer são 
atribuídas à zonas específicas [..]. O ideal a ser implantado, são largas avenidas e aumento dos 
espaços abertos” (COSTA, 2001, p. 46). 
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rodagem” (revestidas de cascalho e argila) que articulou os bairros, facilitando, 

assim “os meios de transporte e circulação da zona suburbana”. A produção dessa 

fluidez é justificada pelo fato de que O‟ Grady tinha o automóvel como elemento 

norteador de sua gestão (DANTAS, 2003). Além da pavimentação, os bairros, ainda 

receberam outras obras visando o seu embelezamento, como é o caso da 

construção da avenida Atlântica (ALECRIM apud SANTOS, 1997b). Percebemos, 

assim, que parte significativa das obras de infraestrutura produzidas neste período 

forma direcionadas para áreas que correspondem atualmente aos bairros Petrópolis 

e Tirol, como, por exemplo, o calçamento e embelezamento da avenida Getulio 

Vargas, que atualmente corresponde a uma das áreas mais valorizadas da cidade. 

Ainda no que diz respeito às obras de modernização no meio ambiente 

construído de Natal implementadas durante a gestão do prefeito O‟ Grady, merece 

destaque a elaboração e efetivação parcial do sistema de ações e objetos previstos 

no Plano Geral de Sistematização de Natal. O referido plano visava expandir o 

traçado poligonal do bairro Cidade Nova, subdividir e hierarquizar as áreas da 

cidade de acordo com funções específicas, o que confirmou à época a tendência de 

bairros residenciais para Petrópolis e Tirol. Não obstante, até 1960, os mecanismos 

legais referentes à produção material da cidade de Natal seguiram o que foi 

proposto durante a administração de O‟ Grady, por intermédio da Lei n° 04 de 1929, 

que regulamentava a ocupação e a extensão da cidade, e normatizava as 

edificações (DANTAS, 2003). 

Essas obras de infraestrutura classificadas por Dantas (2003), como de 

“Melhoramento Urbano” se referiam a uma ação planejada e pontual, relacionada 

sobretudo, a obras de saneamento, construção de praças, alargamento e extensão 

de vias, o que tornavam os bairros recém-criados mais conectados ao núcleo central 

da cidade, mais salubres, e, por conseguinte, privilegiados em relação aos demais 

consolidados posteriormente na cidade, no que se refere a densidade de sistemas 

técnicos ou a “matéria cinzenta” (SANTOS, 2009).  

Do período de criação até a década de 1940, o processo de urbanização do 

bairro, assim como em toda a cidade, ocorreu de forma incipiente, e restringiu-se ao 

embelezamento, à higienização, e à modernização da estrutura viária. Com o 

advento da Segunda Guerra Mundial, a cidade passa por um momento mais intenso 

em sua urbanização o que dinamiza o processo de ocupação do bairro e exige uma 

intervenção planejada sobre a cidade como forma de tentar solucionar os novos 
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problemas urbanos surgidos, que envolviam questões diversas como: “a 

disseminação e o agravamento de precárias condições de higiene, habitabilidade, 

transporte e circulação, e, acima de tudo, inúmeras dificuldades de acesso à terra e 

à habitação, principalmente no que se refere à população de baixa renda” (DANTAS, 

2003, p. 124). 

A produção da pista asfaltada, ligando Natal à Base aérea de Parnamirim, por 

meio das avenidas Hermes da Fonseca e Senador Salgado Filho10, ou seja, a 

expansão do meio ambiente construído, se constitui em um dos momentos 

marcantes do processo de expansão da cidade de Natal, e particularmente dos 

bairros Petrópolis e Tirol, considerando que nos anos ulteriores, esta via se tornou 

um dos mais importantes eixos de expansão e circulação, bem como de 

concentração de comércio e serviços da cidade. 

Ainda dentro desse contexto, outro evento importante do processo de 

ocupação da área foi a construção do quartel do 16º regimento de infantaria (16 RI), 

entre 1939 e 1942, numa área do atual bairro de Tirol, ocupando 99 hectares, ao 

longo da avenida Hermes da Fonseca. Também nesta área da cidade, vizinho ao 16 

RI, foi construída em 1949 a vila dos sargentos e o Hospital da Guarnição 

construções também importantes para a expansão do ambiente construído nessa 

área.  

A produção desses objetos geográficos, além de ocuparem grandes vazios 

então existentes, contribuiu para que novos investimentos em infraestrutura urbana 

se direcionassem para esta área da cidade, sobretudo, as obras de pavimentação 

das ruas. Além disso, há de se destacar que em decorrência do grande aumento 

populacional aliado ao crescimento de veículos transitando na cidade, verificou-se 

uma séria crise no que diz respeito à infraestrutura urbana de Natal, o que fez 

emergir, com o objetivo de atenuar tal situação, logo que instaladas as bases norte-

americanas, significativa mobilização de esforços para dotar a cidade de 

infraestrutura necessária capaz de atender a demanda de milhares de novos 

habitantes. É preciso destacar que a construção de tais objetos, propiciou o que foi 

denominado de “progresso e desenvolvimento”. Porém, Dantas, (2003), alega que 

esse quadro de progresso e desenvolvimento vivenciado à época, atingiu apenas 

                                                
10

 Esta via que cruza boa parte da cidade se constitui em quatro trechos que recebem denominações 
diferentes ao longo de sua extensão, são elas: BR 101, av. Dão Silveira, av. Senador Salgado Filho e 
av. Marechal Hermes da Fonseca.   
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uma parte da população, pois os benefícios não contemplaram todas as classes 

sociais, e tampouco todos os bairros da cidade, como ocorreu com a área 

supracitada que foi sumamente beneficiada. 

Com o fim da Segunda Guerra, houve uma retração na expansão de Natal, 

pois todo o aparato que chegou a cidade em virtude do conflito, aos poucos foi se 

esvaindo. A partir deste momento, verificamos a consolidação de Petrópolis e Tirol 

como bairros residenciais, isto devido ao beneficiamento dos bairros pelas obras 

edificadas em período anterior, e ainda apresentando uma das melhores condições 

no que concerne aos serviços de infraestrutura urbana da cidade. 

Durante o pós-guerra, Petrópolis e Tirol ainda foram sumamente beneficiados 

com investimentos públicos. Nas palavras de Souza (1999, p. 176), o então 

Presidente Café Filho “fez gestões junto ao Banco do Brasil que, de imediato, liberou 

15 milhões de cruzeiros”, estes recursos serviram para a melhoria da infraestrutura 

urbana da cidade, sobretudo nas principais avenidas dos bairros Petrópolis e Tirol, 

contribuindo dessa forma para que Petrópolis e Tirol se destacassem como bairros 

privilegiados no que diz respeito a estes equipamentos.    

A partir dos anos 1970 e, principalmente, na década de 1980, houve vários 

investimentos em obras de infraestrutura, que indiretamente favoreceram os bairros 

em análise, tal como ocorreu com as políticas públicas de incentivo à ampliação da 

atividade turística, que, neste período, era o alvo dos investimentos públicos em 

Natal, e que realizaram várias obras na área de infraestrutura, dentre elas 

destacamos as que beneficiaram os bairros: a duplicação da pista Natal/Parnamirim, 

em 1975; a pavimentação da avenida Prudente de Morais, em pista dupla, em 1979; 

a construção dos viadutos do Baldo e Beira-Canal, em 1981, ligando o Tirol à 

Ribeira, o Alecrim ao Centro; a urbanização da encosta da avenida Getúlio Vargas, 

em 1982, e o melhoramento e recapeamento do asfalto das avenidas Salgado Filho 

e Hermes da Fonseca (FURTADO, 2005).  

Todas essas obras que beneficiaram os bairros Petrópolis e Tirol ainda estão 

relacionadas ao fato de que as principais atividades econômicas da cidade 

(comércio e serviços) localizava-se ao longo de avenidas que confluíam para esses 

bairros. Além disso, durante os anos 1970 e 1980, Natal presenciou o apogeu 

econômico do comércio de sua área central (NASCIMENTO, 2003), o que por 

consequência demandava melhorias em sua infraestrutura, principalmente nas vias 

de acesso que favoreciam o deslocamento para esta área. Como Petrópolis e Tirol 
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encontram-se próximos a área central toda infraestrutura produzida para beneficiá-la 

acabava também favorecendo os bairros. 

Conforme podemos verificar, esses eventos que promoveram a produção de 

uma série de objetos geográficos, dotando os bairros Petrópolis e Tirol de um 

significativo sistema de engenharia, foram fatores contribuintes para a posterior 

expansão e concentração dos serviços de saúde privados em Petrópolis e Tirol. 

Em relação ao segundo ponto a ser considerado para que os serviços de 

saúde apresentem uma concentração está no fato de Petrópolis e Tirol estarem bem 

localizados dentro do sistema urbano natalense, ocupando uma área muito próxima 

à zona central da apresentando uma boa “fluidez territorial” (SOUZA, 2008). Isto em 

virtude de que duas das mais importantes vias expressas de circulação da cidade, 

para usarmos as palavras de Silva e Gomes (2007), convergirem para os bairros em 

questão. A respeito das vias de circulação é preciso destacar que elas são 

concebidas “para permitir a maior eficácia de um determinado tipo de função 

geoeconômica” (SOUZA, 2008, p. 39), e que, portanto, precisam ser fluídas, de 

modo a viabilizar a velocidade, tão interessante às empresas e a reprodução 

capitalista.  

Desse modo, tal proximidade, desde o início de sua ocupação vem 

contribuindo para que a área tenha uma boa acessibilidade dentro da malha viária 

de Natal, o que, por conseguinte, proporciona uma maior facilidade de deslocamento 

dos meios de transportes e de pessoas e serve de atrativo também para o 

estabelecimento de empresas de saúde.  

A via de circulação compreendida entre a BR 101 e as avenidas Senador 

Salgado Filho e Hermes da Fonseca é a mais importante, pois corta toda a cidade, 

interligando as regiões administrativas sul e leste, bem como outras áreas, com 

Petrópolis e Tirol.  Tal avenida que surgiu como uma “pista” asfaltada que ligava 

Natal à Base aérea de Parnamirim durante a década de 1940, se constitui em um 

dos objetos geográficos marcantes do processo de ocupação espacial da cidade de 

Natal, bem como dos bairros de Petrópolis e Tirol. Isto porque com o crescimento 

urbano de Natal, esta via se tornou um dos mais importantes eixos econômicos e de 

circulação da cidade, por onde transitam, diariamente, milhares de pessoas. 

A outra avenida é a Prudente de Morais que também se constitui numa 

importante via de ligação de Petrópolis e Tirol com o restante da cidade. Esta via se 

configura como um significativo eixo na expansão de atividades terciárias na cidade, 
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com uma ampla variedade de comércio e de estabelecimentos para a prestação de 

serviços, que em alguns pontos tendem a se especializarem em um único tipo de 

atividade, o que proporciona, entre os estabelecimentos, um caráter de 

complementaridade, resultando consequentemente num processo de concentração 

de serviços de mesma ordem, tal como ocorre com os serviços de saúde em 

Petrópolis e Tirol (FURTADO, 2005).  

A avenida Prudente de Morais exerce papel importante no sistema urbano 

natalense, uma vez que, além de servir como eixo de expansão para Natal, 

apresenta notável fluidez territorial, proporcionando uma eficiente conexão da região 

administrativa leste com a região sul, indo, assim, desde o bairro de Petrópolis, 

cortando os bairros de Tirol, Barro Vermelho, Lagoa Seca, Lagoa Nova e chegando 

ao bairro Candelária. Recentemente, esta avenida foi prolongada até o bairro 

Pitimbú, com o nome de avenida Prefeito Omar O‟ Grady. 

Destarte, percebemos que por meio dessas avenidas os bairros Petrópolis e 

Tirol encontram-se amplamente conectados com outras áreas da cidade que 

apresentam grande potencial para o consumo dos serviços de saúde aí instalados, 

ou seja, essas avenidas fazem a conexão dos demais bairros da região 

administrativa Sul com Petrópolis e Tirol.  

Esses bairros assim como os demais da Região Administrativa a que 

pertencem também são bairros como os da Região Administrativa sul, onde os 

moradores pertencem a uma classe média e média alta, e que apresentam um 

significativo poder de consumo. Assim, a elevada renda mensal encontrada nos 

bairros, é o terceiro elemento que contribuiu para que Petrópolis e Tirol apresentem 

uma concentração dos serviços de saúde privados da cidade. Tal fato ocorre com 

outras cidades que apresentam essa característica de concentração dos serviços 

privados de saúde em poucas áreas da cidade, como é o caso de Maringá onde 

predomina uma distribuição espacial dos serviços de saúde privados nas zonas que 

além de possuírem as melhores localizações geográficas, concentram as famílias 

com os níveis de renda mais altos da cidade (MACHADO; MENDES, 2003).   

Desse modo, torna-se relevante destacar que Petrópolis e Tirol, desde o início 

de seus processos de ocupação se caracterizaram, tradicionalmente, como sendo 

bairros residenciais destinados principalmente às camadas mais privilegiadas da 

cidade. No passado, importantes políticos, comerciantes e profissionais liberais da 

sociedade local tinham suas residências nesses bairros. Luxuosos casarões e 
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mansões que caracterizavam a paisagem dos bairros foram hoje refuncionalizados, 

dando lugar a uma ampla rede de prestação de serviços, entre os quais se destaca 

os de saúde, formados por diversos hospitais, maternidades, clínicas gerais e 

especializadas, policlínicas, unidades mistas, consultórios, laboratórios, além de 

outros estabelecimentos prestadores dos serviços de saúde, principalmente 

pertencentes à iniciativa privada. 

Além disso, nos últimos anos, mais precisamente a partir dos anos 1980 e 

sobretudo nos anos 1990, vem ocorrendo também outra redefinição no uso do 

território, que se refere a intensa verticalização dos bairros. Nesse processo, os 

antigos casarões dos bairros em estudo, vem sendo substituídos por arrojados 

edifícios que redimensionam o uso do espaço, assim como redefine 

substancialmente sua paisagem, reafirmando, assim, seu caráter elitista (COSTA, 

2000).  

As peculiaridades desse processo de verticalização é uma evidência de que 

Petrópolis e Tirol abrigam parte considerável dos segmentos mais abastados da 

sociedade natalense, isto porque conforme nos mostra Costa (2000), a 

verticalização nestes bairros é realizada para atender aos estratos das classes 

média e alta de Natal. Estes empreendimentos ainda apresentam um número 

reduzido de unidades por pavimento, o que, por conseguinte os encarecem, 

tornando-os acessíveis, principalmente, a uma população de renda média e alta.  

Para Bastos e Silva (2003), em decorrência das vantagens locacionais 

oriundas da associação da boa infraestrutura e dos elementos paisagísticos de 

grande valor presentes nos bairros, eles concentram um dos altos preços 

imobiliários da cidade, portanto, assim como na época de sua criação, quando se 

consolidou como o território preferido das classes dominantes locais, esses bairros 

permanecem sendo preferencialmente acessíveis a uma população que auferem as 

maiores rendas médias da cidade, chegando a índices maiores que 350% da renda 

média do município e mais de 240% da renda da Região Administrativa em que se 

inserem, conforme podemos verificar nas tabelas 1 e 2.  
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ÁREA GEOGRÁFICA RENDIMENTO MÉDIO RELACIONAMENTO ENTRE 
OS RENDIMENTOS MÉDIOS R$ S. M. 

Município – Natal  919,10 6,09 362,73% 

Região Administrativa 
Leste 

1.359,63 9,00 245,44% 

Bairro 3.336,16 22,09 1º dos 36 bairros 
Tabela 1: Rendimento Médio Mensal Municipal / Regional / Bairro Petrópolis 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2000 apud 
SEMURB, 2006. 
 

 

ÁREA GEOGRÁFICA RENDIMENTO MÉDIO RELACIONAMENTO ENTRE 
OS RENDIMENTOS MÉDIOS R$ S. M. 

Município – Natal  919,10 6,09 355,17% 

Região Administrativa 
Leste 

1.359,63 9,00 240,33% 

Bairro 3.266,70 21,63 2º dos 36 bairros 
Tabela 2: Rendimento Médio Mensal Municipal / Regional / Bairro Tirol 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2000 apud 
SEMURB, 2006. 

 

A presença desse grupo com as elevadas rendas médias salariais 

mencionadas foi condicionante para que os bairros em análise tenham se tornado 

atrativos para a instalação de equipamentos de prestação de serviços de saúde 

privados. Vale considerar que esta população residente em Petrópolis e Tirol, 

compreende um significativo mercado para esse tipo de serviço, principalmente pelo 

fato de que o caráter dos serviços de saúde prestados nestes bairros são bastante 

procurados por esses moradores. 

Essa realidade se coaduna com a analisada por Camargo Júnior (2003) em 

Campinas. O autor assinala que tanto em São Paulo e em Campinas, quanto em 

outras cidades brasileiras, “as áreas de maior concentração de serviços 

especializados para a saúde se situam em zonas de população de alto poder 

aquisitivo, deixando-se para a „periferia‟ centros médicos ineficientes e com baixa 

qualidade de serviço e infra-estrutura” (CAMARGO JÚNIOR, 2003, p. 588). 

Por fim, temos como quarto aspecto condicionante para que os 

empreendimentos de saúde busquem se localizar nesses bairros, o fato de que 

grande parte dos primeiros equipamentos públicos e privados de saúde da cidade, 

inicialmente se localizaram e ainda se encontram nos bairros Tirol e Petrópolis, e na 

divisa deste com o bairro Praia do meio. Trata-se de grandes objetos geográficos 

destinados aos serviços de saúde, surgidos em momentos diferentes do processo de 

expansão urbana da cidade de Natal, e, portanto, apresentando finalidades e 
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características distintas, uma vez que foram produzidas para atender a interesses e 

demandas específicas do contexto político, econômico e social referente a cada 

período.  

O primeiro desses objetos geográficos de saúde mencionado foi o Hospital da 

Caridade Jovino Barreto, denominado posteriormente de hospital Miguel Couto e 

atualmente, designado, Hospital Universitário Onofre Lopes, localizado entre os 

bairros Petrópolis e Praia do Meio. Este hospital exerceu significativa influência no 

incremento de atividades do setor de saúde nos bairros em análise, principalmente 

porque além de estar integrado ao Sistema Único de Saúde, desde 1988, 

constituindo-se num hospital-escola integrado à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), é responsável pela maioria das atividades acadêmicas no tocante 

à área da saúde (medicina e áreas afins) desta universidade. O Hospital pertence ao 

Sistema Integrado de Alta Complexidade (SIPAC), sendo um centro de referência 

em Cardiologia, Nefrologia e Neurologia. 

O Hospital Universitário Onofre Lopes foi inaugurado em 1936, conforme nos 

revelou Costa (2000), constituindo a primeira construção vertical da cidade. Este 

hospital surge quando a cidade presencia um crescimento urbano mais dinâmico, 

até então, nunca visto em sua história, e isto em decorrência do crescimento 

populacional da cidade, e da expansão do comércio e dos serviços, vindo a se 

intensificar no início dos anos 40, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial. 

Neste sentido Cascudo (1999), esclarece que com o advento do conflito, ocorre uma 

demanda por serviços de saúde na cidade, ocasionando assim a expansão do 

Hospital, o qual atinge em 1946, um total de 379 leitos. O Hospital objetivava suprir 

demandas então existentes, por meio da ampliação do número de leitos, bem como 

pelo melhoramento das condições médico-hospitalares da cidade.  

O segundo objeto geográfico de saúde, localizado no bairro Petrópolis, é a 

Maternidade Januário Cicco idealizada pelo médico Januário Cicco, e fundada em 

1928. Devido à demanda proporcionada pelo confronto mundial, a Maternidade foi 

utilizada como Quartel General e Hospital de Campanha das Forças Aliadas. Ao 

término da Guerra, e depois de intensa campanha promovida por parte do Dr. 

Januário Cicco, a maternidade voltou a funcionar, com atendimento ao público, em 

1950.  

Ao longo de sua existência, a Maternidade exerceu suma importância para o 

sistema de saúde do estado, tendo sido, durante muitos anos, o ponto de referência 
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na realização de partos. Atualmente, a Maternidade Escola é Hospital de referência 

do SUS, devido a gama de atividades que desenvolve e por apresentar atividades 

relacionadas ao ensino e a prática em diversas profissões da área da saúde, 

beneficiando diretamente os segmentos mais populares da sociedade. 

O terceiro objeto geográfico de saúde é o Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel que surgiu, diferentemente das unidades anteriores, no bairro Tirol e em um 

dos momentos mais intensos da expansão urbana da capital (início da década de 

70), devido, sobretudo à implementação de sistemas de ações propostos pelo 

estado brasileiro objetivando promover o “desenvolvimento” da cidade, 

principalmente por intermédio da atividade industrial. Nesse período, a cidade 

vivenciava uma expansão substancial dos serviços de saúde, de modo que a 

construção do Hospital foi uma tentativa de melhor atender à demanda gerada pelo 

crescimento populacional decorrente de um desenvolvimento urbano-industrial pelo 

qual passou Natal neste período. 

Referência no atendimento de urgência pelo SUS, este é um dos maiores 

hospitais de ensino do Rio Grande do Norte. Em 2001, o pronto socorro Dr. Clóvis 

Sarinho passou a integrar o seu complexo hospitalar. Atualmente sua estrutura 

compreende o Centro Cirúrgico do Hospital Walfredo Gurgel e o Centro de 

Esterilização de Materiais, além de contar com os Serviços Auxiliares de 

Diagnóstico, que compreendem: Laboratório de Análises Clínicas, Endoscopia 

Digestiva, Ultra-sonografia e Radiologia.  

O outro quarto objeto geográfico de saúde, também localizado na divisa do 

bairro Petrópolis com o bairro Praia do Meio, vizinho ao Hospital Universitário Onofre 

Lopes, é o Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED), 

inaugurado no final da década de 1970. Esta unidade de saúde integra o Complexo 

Hospitalar de Saúde (CHS) da UFRN como Unidade Suplementar vinculada, 

hierarquicamente e funcionalmente, à referida Universidade, e, além disso, 

apresenta ativa participação na rede assistencial do SUS, desenvolvendo ações de 

assistência à saúde da criança e adolescente do Rio Grande do Norte, oferecendo 

atendimento ambulatorial e hospitalar em diferentes níveis de complexidade.  

Todos esses objetos geográficos apresentam altas densidades técnicas 

científicas e exerceram, ao longo dos anos, significativa influência para que outros 

estabelecimentos de saúde, principalmente, privados viessem a se localizar em seu 

entorno, sobretudo porque eles geraram demandas para novas atividades de caráter 
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complementar. Também em razão dessa influência, surgiram nessa área da cidade 

estabelecimentos privados, apresentando um cunho de similitude com o tipo de 

serviço que eram prestados nos referidos objetos, o que por consequência se 

transformou numa opcionalidade para o mesmo serviço que era insatisfatoriamente 

oferecido pelo serviço público.    

Apesar da grande expressividade que esses estabelecimentos públicos de 

saúde demonstraram para a emergência de novos serviços para seu entorno, não 

são apenas as unidades de saúde pública que vão apresentar esse atrativo para que 

outras unidades ou tipos de serviços venham intencionalmente instalarem-se 

próximos a esta área de expansão dos serviços de saúde.  

É preciso considerar que no final da década de 1950 e, sobretudo, nos anos 

1960 temos a produção de grandes unidades de saúde privadas nessa área da 

cidade. Destacamos o Hospital Médico Cirúrgico, o Centro Odonto Médico de Natal, 

o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio Grande do Norte, a Casa de Saúde 

São Lucas, a Casa de Saúde Petrópolis, e o Hospital PAPI, que nos anos ulteriores 

também exerceram significativa influência para que um número ainda maior de 

estabelecimentos de saúde viessem se localizar nesses bairros. 

Assim, é a partir da instalação dessas grandes unidades de saúde públicas e 

privadas que temos o surgimento de uma grande variedade de outros 

estabelecimentos de saúde, tais como o Natal Hospital Center e o Edifício Harmony, 

este incorporando expressivo número de pequenos consultórios, além de uma 

imensa quantidade de clínicas (médicas e estéticas), consultórios médicos e 

odontológicos, lojas de equipamentos odonto e médico-hospitalares e farmácias, 

que também vieram a se instalar no entorno dessas grandes unidades de saúde da 

cidade.  

Portanto, a proximidade com outras unidades de saúde torna-se um fator 

atrativo, quando da seleção de um lugar para o estabelecimento de uma atividade 

econômica, pois conforme destaca Singer (1979, p. 30) essas atividades tem uma 

lógica de organização que consiste, “na tendência a se aglomerarem, seja para tirar 

proveito de sua complementaridade seja para facilitar a tomada de decisões por 

parte dos clientes, que desejam escolher entre um maior número de ofertas”. 

É dentro desse quadro de referência que afirmamos que a escolha de um 

lugar, dentro do sistema urbano, para a instalação de unidades privadas de saúde, 

segue os preceitos da lógica da reprodução capitalista de busca por espaços 
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dotados de densidade técnica e científica (SANTOS, 2008d), que possibilitem às 

empresas auferirem altos lucros com a prestação de seus serviços. 

Assim, em função dessa modernização seletiva ocorrida no território (SOUZA, 

2008) da cidade ao longo dos anos, é que se foi produzindo nos bairros Petrópolis e 

Tirol o sistema de engenharia necessário ao funcionamento de uma ampla rede 

privada de serviços de saúde, o que resultou atualmente numa alta concentração 

destes serviços em pouquíssimos lugares. 

Em suma, todas essas condições supracitadas (boa localização dentro do 

sistema urbano, bairros planejados, boa infraestrutura urbana, elevados níveis de 

rendas e o fato de abrigarem as primeiras grandes unidades de saúde da cidade) 

contribuíram diretamente para que significativa quantidade de serviços de saúde 

privados tenham selecionado estes bairros para a sua instalação, pois, a efetivação 

desses serviços está diretamente relacionada às possibilidades oferecidas pelos 

lugares, ou seja, os serviços de saúde privados, como toda e qualquer atividade 

econômica, dependem da existência de lugares que garantam a eficácia de seus 

respectivos processos (SANTOS, 2006).  

Neste sentido entendemos que o território é usado como mais um recurso 

pelas empresas em prol de sua lucratividade, resultando no contexto da expansão e 

espacialização dos serviços de saúde privados, e num uso diferencial do território, 

principalmente quando consideramos que na atualidade temos paralelamente duas 

tendências de organização espacial desses serviços, uma de concentração e outra 

de dispersão. 

 

 

3.2 PETRÓPOLIS E TIROL: UMA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇOS 
PRIVADOS DE SAÚDE 
 

 

A distribuição espacial das empresas de prestação de serviços privados de 

saúde em Natal nos aponta que essa atividade exibe a seguinte lógica de uso do 

território: áreas restritas manifestam um movimento de concentração acentuada 

desses serviços, enquanto que as demais apresentam um número reduzido de 

estabelecimentos. 
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Santos e Silveira (2003, p. 292), nos esclarecem esta questão quando 

analisando as formas de uso do território nos dizem que “cada empresa, cada ramo 

da produção produz, paralelamente, uma lógica territorial”, que dependendo em 

grande medida das condições oferecidas pelo lugar onde se instalam, tem por 

finalidade possibilitar uma posição vantajosa no mercado. 

Esta lógica que orienta a instalação dos serviços privados de saúde na cidade 

de Natal produz zonas de densidade e de rarefação quanto a presença desses 

serviços, uma vez que o uso do território por essas atividades considera os 

obstáculos territoriais. De acordo com Albuquerque (2006), as atividades de saúde, 

assim como todos os usos do território promovidos por atividades próprias da 

reprodução capitalista, é seletiva, e se espacializa nos lugares que já são 

privilegiados ou selecionados pelo movimento centrípeto da difusão das densidades 

e usos hegemônicos, que irão lhe proporcionar maior rentabilidade. 

Conforme já mencionado, a maioria dos estabelecimentos de saúde de Natal 

pertencem a iniciativa privada (Gráfico 3), estando estes localizados, 

majoritariamente, nos bairros Petrópolis e Tirol. Estes ao longo dos anos foram se 

constituindo como uma área de especialização de serviços de saúde privados da 

cidade, isto em função do conjunto de eventos que os tornaram atrativos para a 

instalação dessa atividade.  
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       Gráfico 3: Estabelecimentos de saúde em Natal 
      Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   

 
 

Conforme podemos observar no mapa 1, apenas o bairro Tirol apresenta  

mais de 238 estabelecimentos, e dos três bairros que apresentam entre 100 e 237, 

um é o bairro Petrópolis, de modo que como nos demonstra o gráfico 4, 

aproximadamente 60% dos estabelecimentos de saúde privados encontram-se 

nestes bairros, sendo 35% deles localizados no bairro Tirol e 22% em Petrópolis, 

enquanto que os demais 43% dos estabelecimentos estão distribuídos entre os 34 

bairros restantes, o que vem configurando uma área de especialização. 

 

 
Gráfico 4: Localização dos equipamentos de saúde privados de Natal - 2009. 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
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Mapa 1: Total de Estabelecimento privados de saúde em Natal  
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica por Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Esta área de especialização em serviços de saúde privados exprime uma 

organização territorial reveladora de como “as áreas luminosas contribuem para criar 

um espaço segmentado, que compartimenta as ações humanas” (SILVEIRA, 1999, 

p. 416), e de como a pratica médica contemporânea, cada vez mais dotada de 

técnica e ciência, é seletiva quanto ao uso do território. 

Os dados sobre as unidades de saúde privadas de Natal, de acordo com o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, apontam que a concentração dos 

serviços privados de saúde no território, ocorre em todos os níveis da hierarquia 

desses serviços. De tal modo, tanto os serviços de atenção básica, quanto os de 

média e alta complexidade encontram abrigo nos bairros Petrópolis e Tirol. 

Reportando-nos à localização dos estabelecimentos de saúde privados que 

realizam procedimentos de alta complexidade no âmbito hospitalar e/ou 

ambulatorial, verificamos que tanto o bairro Tirol quanto o bairro Petrópolis 

concentram uma grande parte destes estabelecimentos, ambos possuindo entre 3 e 

6 estabelecimentos, realidade encontrada apenas em mais dois bairros da cidade, 

Lagoa Nova e Alecrim11. Nos demais bairros da cidade (32), este serviço encontra-

se rarefeito, apresentando um número muito baixo de estabelecimentos desse nível 

de complexidade, não ultrapassando o total de três estabelecimentos. A maioria 

deles inclusive, cerca de 30 não apresentando nenhum estabelecimento, o que 

evidencia mais uma vez o quão seletivo é este tipo de serviço (Mapa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 O uso do território no bairro de Lagoa Nova pelos serviços de saúde privados será analisado 
posteriormente, quando discutiremos a dispersão destes serviços, considerando que embora 
apresente uma significativa quantidade de objetos de saúde privados, estes não se encontram 
concentrados em apenas algumas áreas do bairro, e nem se referem ao mesmo momento da 
expansão destes serviços no bairros Petrópolis e Tirol.  
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Mapa 2: Estabelecimentos de saúde privados que realizam procedimentos de alta complexidade no 
âmbito hospitalar e/ou ambulatorial por bairros em Natal 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Ainda no que se refere aos serviços de saúde privados de alta complexidade, 

mais uma vez fica notória a concentração desse tipo de serviço em uma área da 

cidade. Embora apresentando um maior número de estabelecimentos, os quais 

estão presentes em maior quantidade e um pouco mais dispersos no território, os 

estabelecimentos de saúde ambulatorial capacitados a realizar procedimentos de 

Alta Complexidade, definidos pelo Ministério da Saúde, também estão em 

significativo percentual localizados nos bairros Petrópolis e Tirol. Conforme podemos 

observar no Mapa 3, apenas os bairros Petrópolis e Tirol apresentam de 17 a 18 

estabelecimentos pertencentes a este nível de hierarquia dos serviços de saúde. 

Enquanto que excetuando-se os bairros Lagoa Nova e Alecrim que apresentam 

entre 4 e 17 estabelecimentos, os demais bairros da cidade apresentam até 4 

estabelecimentos, sendo inclusive muito elevado a quantidade de bairros que não 

apresentam estabelecimentos prestadores desse tipo de serviço. 

Neste sentido, torna-se evidente a concentração dos serviços de alta 

complexidade nos bairros em questão, a qual se torna notória principalmente em 

algumas das muitas ruas e avenidas dos bairros que são usadas pelos serviços de 

saúde privados. No bairro Petrópolis destacamos o trecho compreendido entre as 

ruas Coronel Joaquim Manoel e a avenida Nilo Peçanha, como um dos pontos 

concentradores de parte significativa dos equipamentos de saúde privados de alta 

complexidade em Natal. 

Na rua Cel. Joaquim Manoel estão localizados o Hospital Médico Cirúrgico, 

que possui Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e atendimento especializado em 

Cardiologia, Clínica Médica, Traumatologia, Cirurgias geral, plástica e vascular, 

Neurocirurgia, Maxilo facial e Neurologia; a Clínica de Olhos Santa Beatriz, 

especializada em Oftalmologia, apresentando ainda unidade cirúrgica; o Centro e o 

Centrinho de Patologia Clínica, que são laboratórios que realizam exames 

objetivando um auxílio no diagnóstico e acompanhamento de diversas patologias; o 

Centro Norteriograndense de Tomografia Computadorizada (CNTC), é uma clínica 

especializada em Tomografia computadorizada; e o ITORN, atende urgências 

relacionadas à Traumatologia e Ortopedia. 
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Mapa 3: Estabelecimentos privados de saúde ambulatorial capacitado a realizar procedimentos de 
alta complexidade definidos pelo Ministério da Saúde por bairros em Natal 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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A concentração dessas unidades de alta complexidade, mais a proximidade 

com a Maternidade Januário Cicco e o Hospital Universitário Onofre Lopes 

(Hospitais universitários de referência do SUS), e as boas condições oferecidas 

pelos bairros como, por exemplo, o alto poder aquisitivo da população, e o meio 

ambiente construído, nesta área específica do bairro, tem atraído um elevado 

número de serviços de média complexidade como clínicas e laboratórios, 

principalmente na avenida Nilo Peçanha. Esta também apresenta sedes de planos 

de saúde, e farmácias, ou seja, as grandes unidades de saúde estão atraindo para o 

seu entorno outras atividades complementares, o que evidencia um acontecer 

solidário do tipo complementar (SANTOS, 2006; SANTOS e SILVEIRA, 2003), haja 

vista as relações estabelecidas intencionalmente “ou não”  entre essas atividades. 

As palavras de Santos e Silveira (2003, p. 299) a respeito da concentração de 

atividades econômicas em uma parcela do espaço são reveladoras, uma vez que,  

 

 

Tal agregação tem efeitos econômicos importantes. Em primeiro 
lugar, a acumulação de atividades semelhantes ou complementares 
numa área cria uma espécie de efeito de massa, uma nova economia 
de escala que acaba por reduzir os custos globais e individuais. Em 
segundo lugar, a proximidade entre tais atividades produz um efeito 
de vizinhança que implica facilitar a difusão de informações gerais e 
específicas não apenas ligadas aos processos mas interessando 
também ao próprio funcionamento do mercado, o que representa 
importante vantagem comparativa. 

 

 

Desse modo, em virtude das vantagens comparativas obtidas por essa 

agregação das atividades de saúde, muitas são as avenidas e ruas dos bairros que 

apresentam tal concentração de serviços privados de saúde, sendo importante 

destacar que muitas delas se apresentam interconectadas com as demais, uma vez 

que umas cruzam as outras. Neste sentido, outra avenida que, do mesmo modo, 

também é bastante usada pelos serviços privados de saúde de alta complexidade, 

ou seja, por grandes empresas deste mercado é a Afonso Pena. Embora também 

concentre unidades de média e baixa complexidade, identifica-se com uma área que 

apresenta grandes unidades hospitalares como os hospitais PAPI, Natal Hospital 

Center e a Casa de Saúde São Lucas, que se encontra no cruzamento da Afonso 

Pena com a rua Maxaranguape.  Ainda se encontra nessa área da cidade, o Instituto 
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de Radiologia de Natal, que também realiza procedimentos entendidos como de alta 

complexidade pelo Ministério da Saúde.  

Todos esses estabelecimentos são grandes objetos geográficos prestadores 

dos serviços de saúde, que possuem elevado grau de incorporação tecnológica da 

área médica, e ainda são todos de alto luxo, com uma arquitetura monumental e 

interior extremamente sofisticado, com materiais nobres como aço e granito, ou seja, 

apresentam as características técnicas do período histórico atual. 

Conforme já anunciado, a concentração dos serviços de saúde privados nos 

bairros em questão não é apenas dos serviços de alta complexidade, mas também 

dos serviços de média complexidade. Assim, embora os estabelecimentos deste 

nível de hierarquia encontrem-se mais dispersos no território em relação aos de alta 

complexidade, os objetos que pertencem ao nível de média complexidade também 

se apresentam concentrados no território, sendo a maioria dos seus serviços 

oferecidos nos bairros Tirol e Petrópolis, respectivamente. Dentre os 

estabelecimentos privados de saúde ambulatorial que realizam procedimentos de 

média complexidade definidos pela Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS) como de 2° nível de referência - M2 e/ou de 3° nível de referência - M3, que 

totalizam 919, mais da metade, ou seja, 512 localizam-se nesta área de 

concentração, sendo 199 em Petrópolis e 313 em Tirol, demonstrando a elevada 

concentração existente deste tipo de serviço na cidade de Natal, conforme nos 

revela o mapa 4.  

Todavia, faz-se necessária ressaltar que até pelo seu perfil de atendimento, a 

concentração dos serviços deste nível de hierarquia, diferentemente do primeiro, não 

se dá de maneira pontuada. Ao longo dos dois bairros, verifica-se um uso intenso do 

território por unidades de saúde privadas de média complexidade. Realidade esta 

comprovada a partir de uma topologia, a qual demonstrou que as avenidas que se 

estendem de um bairro a outro, embora apresentem pontos de concentração mais 

acentuada, possuem uma ininterrupta ocupação por serviços de saúde de média 

complexidade, e também, mas, em menor percentual dos serviços de atenção 

básica, conforme demonstraremos mais adiante. 
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Mapa 4: Estabelecimentos privados de saúde ambulatorial que realizam procedimentos de média 
complexidade definidos pela NOAS como de 2° nível de referência – M2 e/ou de 3° nível de 
referência – M3 por bairros em Natal 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Ao longo das avenidas Afonso Pena, Campos Sales e Rodrigues Alves, ou 

seja, de um bairro ao outro, encontramos um elevado número de serviços de saúde 

privados pertencentes a este nível de complexidade, como clínicas e laboratórios, 

ofertando as mais variadas especialidades de prestação de serviços de saúde. 

Diferentemente de outros pontos concentradores desses serviços nos bairros12, 

nestas avenidas, assim como naquelas que cortam os bairros horizontalmente no 

sentido norte-sul, há uma concentração de unidades de média complexidade, 

apresentando um caráter de pequeno e médio porte, são clínicas que em média 

abrigam de 3 a 7 especialidades, sendo elas, predominantemente Cardiologia, 

Odontologia, Ortodontia, Oftalmologia, Ginecologia, além de Radiologia e 

Diagnóstico por imagem e Análises laboratoriais.  

Também merece ser mencionado que, no decorrer da pesquisa verificamos 

que, majoritariamente, ao longo dessas ruas e avenidas, os serviços de mesma 

especialidade se localizam próximos uns dos outros, evidenciando mais uma vez a 

tese de Singer (1979) de que atividades semelhantes se aglomeram tanto com 

intuito de obterem uma complementaridade entre as atividades, quanto para 

oferecerem opções para os clientes. 

Além da topologia apresentada, outra evidência reveladora do uso 

concentrador do território pelos serviços de saúde privados de alta e média 

complexidade na cidade de Natal pode ser constatada por intermédio da análise da 

distribuição de alguns equipamentos médico-hospitalares que servem à realização 

de procedimentos de alta e média complexidade e que pelo seu grau de 

incorporação científica e tecnológica são restritos no território, ou seja, por essas 

características esses objetos técnicos de saúde se apresentam seletivamente 

distribuídos no território, naqueles estabelecimentos com alto grau de capitalização e 

com condições de desenvolverem os procedimentos complexos da medicina 

contemporânea.       

Tal análise ainda se torna representativa e significativa porque segundo David 

(2009, p. 3), “os equipamentos médicos de diagnóstico e tratamento invadem os 

estabelecimentos de saúde como marca do presente”, o que consequentemente, 

                                                
12

 A avenida Afonso Pena tanto apresenta pequenas, quanto médias e grandes unidades de saúde 
privadas, ao contrário da maioria das ruas e avenidas dos bairros que são mais especializadas na 
prestação de um padrão de serviço. 
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altera, “a percepção da sociedade do que é e de como se pode obter saúde 

atualmente”. 

Nesta perspectiva, a análise da organização dos equipamentos médico-

hospitalares de diagnóstico por imagem é elucidativa desse processo. Tomando 

como exemplo a presença de alguns destes equipamentos nos estabelecimentos 

privados de saúde, temos que: o equipamento Gama Câmara, só é encontrado em 

uma clínica, localizada no bairro Tirol; o equipamento que realiza o exame de 

ressonância magnética é encontrado em apenas três estabelecimentos, dois destes 

estando no bairro Tirol; e o tomógrafo computadorizado, em 17 no total, se faz 

presente em 7 estabelecimentos no bairro Tirol e em 2 no bairro Petrópolis. 

 Outro exemplo de espacialização de equipamentos médico-hospitalares que 

podem retratar a formação dessa área de especialização em serviços de saúde 

privados na cidade é a distribuição territorial dos equipamentos por métodos 

gráficos, como por exemplo, os eletroencefalografos, que encontram-se localizados 

em estabelecimentos localizados nos seguintes bairros: Tirol (3), Petrópolis (4), 

Lagoa Nova (4), Alecrim (2) (Mapa 5).  

No que diz respeito às clinicas de estética que também são estabelecimentos 

de serviços de saúde que objetivam um atendimento de maior complexidade, e que 

apresentam alto nível de densidade tecnológica e são oferecidos a um grupo restrito 

que pode arcar com seus honorários, é perceptível, mais uma vez, uma 

concentração nos bairros Petrópolis e Tirol. Nestes encontramos, Clínica 

Dermoestética, Clínica Medicina Estética, ISHTAR medicina estética, Clínica de 

Estética Doutor Marco Almeida, Centro Estética Marliza, Clínica Beleza Cabelo & 

Corpo, Estética do Corpo, Migliore Medicina e Estética, Rose Estética, Vivare e 

Vandeleide Pessoa Carvalho, dentre outras13.  

 

  

 

 

 

                                                
13

 Embora nem todas as clínicas mencionadas estejam cadastradas no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, identificamos em pesquisa de campo a presença dessas nos bairros. 
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Mapa 5: Distribuição do equipamento eletroencefalografo por bairros em Natal 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 

 



99 

 

Desse modo, percebe-se que seguindo a tendência nacional elucidada por 

Almeida (2005), as atividades mais exigentes no que se refere à incorporação 

tecnológica e voltadas para o mercado, estão localizadas nas áreas mais dinâmicas, 

o que explica, portanto, a significativa concentração dos serviços privados de saúde 

de alta e média complexidade nas frações mais dinâmicas do território, enquanto os 

serviços “mais banais” que não são o interesse principal do mercado privado se 

encontram mais dispersos na cidade.  

Os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde referente ao 

nível dos serviços de atenção básica elucidam essa questão. Inicialmente, porque 

ao contrário dos outros níveis de hierarquia que são prestados predominantemente 

pela iniciativa privada, a atenção básica à saúde é ofertada significativamente pelo 

serviço público (56%), e posteriormente porque estes serviços estão melhores 

distribuídos no território, principalmente em função das políticas de descentralização 

do SUS.  

Embora ocorra essa tendência de dispersão dos serviços de baixa 

complexidade, quando analisamos esses serviços pertencendo à esfera 

administrativa privada, que são apenas 28, os estabelecimentos desse mesmo nível 

de hierarquia, apresentam na cidade de Natal, mais uma vez uma concentração nos 

bairros Petrópolis e Tirol. De acordo com o mapa 6, somente o bairro Petrópolis 

apresenta 9 estabelecimentos, e Tirol 7, o que significa que os dois bairros juntos 

apresentam um percentual de mais de 50% dos serviços privados de saúde 

pertencentes a este nível de hierarquia na cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 
Mapa 6: Estabelecimentos de saúde ambulatorial que realiza somente Procedimentos de Atenção 
Básica – PAB e de atenção básica ampliada definidos pela NOAS, por bairros em Natal 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Esta concentração espacial dos serviços de saúde privados também se torna 

evidente se analisarmos a distribuição desses serviços a partir dos planos de saúde, 

pois verificamos que os planos que apresentam maior abrangência ou maior número 

de carteiras, como, por exemplo, Unimed, Saúde Excelsior, Hapvida e Amil, têm 

grande parte dos seus serviços localizados em Petrópolis e Tirol. Não obstante, 

esses planos ainda têm suas sedes localizadas nesses bairros, exceto nos casos 

dos planos Hapvida e Unimed, que tem suas sedes localizadas nos bairros Cidade 

Alta e Lagoa Nova, respectivamente, mesmo assim apresentam uma boa parcela de 

seus serviços prestados em estabelecimentos que se encontram nos bairros 

Petrópolis e Tirol.  

No caso do Plano Unimed, esta realidade ainda é mais acentuada, pois 

mesmo tendo sua sede e uma grande e suntuosa unidade hospitalar localizada no 

bairro de Lagoa Nova, o plano ainda apresenta além de uma significativa quantidade 

de serviços de cunho administrativo localizados no bairro Petrópolis, uma 

predominância de convênios e serviços de saúde prestados nas clínicas, 

laboratórios e hospitais localizados nos bairros Petrópolis e Tirol. Tomando como 

exemplo as clínicas da cidade, conveniadas ao plano, podemos verificar que 

somente nos bairros Petrópolis e Tirol teremos acima de 20 clínicas conveniadas 

localizadas nesses bairros, sendo que Petrópolis apresenta 27 estabelecimentos e 

Tirol 47 (Mapa 7). 
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Mapa 7: Localização das clínicas de Natal conveniadas a rede UNIMED, por bairros 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Outra situação que evidencia e é comprobatória desta concentração dos 

serviços privados de saúde nos bairros Petrópolis e Tirol, é a organização e 

espacialização dos serviços de saúde prestados pelo plano Hapvida. Embora o 

plano conte com uma modalidade de plano que privilegia o atendimento na sua rede 

própria, que tem seus serviços localizados de forma mais dispersa no território 

(conforme veremos no capítulo a seguir), o plano também oferece uma modalidade 

composta por uma rede de prestadores de serviços de saúde contratada, que neste 

caso, tem significativo percentual localizado nesta área de especialização de 

serviços privados de saúde. Neste sentido, a espacialização da rede de atendimento 

referenciada do plano é elucidativa (Mapa 8). Conforme podemos verificar mais de 

50% dos prestadores dos serviços de saúde ao plano estão localizados em 

Petrópolis e Tirol, pois dos 551 prestadores, 198 prestam seus serviços em Tirol e 

100 em Petrópolis. 

No que se refere ao plano Saúde Excelsior, percebemos que embora também 

venha trabalhando na perspectiva da formação de uma rede própria, com a  criação 

de clínicas voltadas para algumas especialidades, ainda é predominante a prestação 

dos serviços através da contratação de clínicas, laboratórios e hospitais, os quais, 

também encontram-se em grande medida localizados nos bairros Petrópolis e Tirol, 

como nos demonstra o mapa 9 que apresenta os bairros onde estão localizadas as 

clínicas conveniadas ao plano para a realização de exames e serviços dos seus 

beneficiários. 
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Mapa 8: Localização dos prestadores de serviço de saúde de Natal conveniados a rede preferencial 
da HAPVIDA, por bairros 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Mapa 9: Localização de exames e serviços de Natal conveniados a Saúde Excelsior, por bairros 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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De modo semelhante aos demais planos, o plano Amil também tem seus 

serviços credenciados localizados sobremaneira nesta área de concentração dos 

serviços privados de saúde da cidade. O mapa 10 nos revela que Tirol tem 204 

consultórios médicos conveniados ao plano e Petrópolis conta com 73, o que perfaz 

um total de 277, e corresponde a 68% do total de consultórios médicos filiados. 

 De tal modo, conforme ficou evidenciado, os bairros Petrópolis e Tirol, 

apresentam uma significativa concentração dos serviços de saúde privados da 

cidade. Realidade que foi proporcionada pelas boas condições oferecidas pelo lugar, 

e que vem sendo perpetuada pela concentração, que torna cada vez mais os bairros 

em lugares atrativos para a instalação de novas unidades, isto porque conforme nos 

esclarece Santos e Silveira (2003), no período histórico atual, ocorre uma 

seletividade maior na distribuição geográfica dos serviços, haja vista que o império 

da competitividade impõe que se busquem, sob pena de seu próprio 

enfraquecimento, as localizações mais favoráveis. 

Ainda é preciso destacar que esta concentração ou instalação de significativa 

quantidade de serviços de saúde nessa área da cidade, vem promovendo um novo 

dinamismo para os bairros, pois o enorme contingente de serviços e o fluxo de 

pessoas nessa área possibilitou que diversas atividades relacionadas direta e 

indiretamente à prestação de serviços de saúde pudessem surgir nos seus 

arredores, formando, desse modo, um “corredor sanitário”, assunto que nos 

dedicaremos no próximo tópico do trabalho. 
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Mapa 10: Localização dos consultórios médicos de Natal conveniados a rede referência AMIL, por 
bairros 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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3.3 A FORMAÇÃO DE UM “CORREDOR SANITÁRIO”: A EMERGÊNCIA DE 
ATIVIDADES COMERCIAIS EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

 

Conforme verificado no tópico anterior os bairros Petrópolis e Tirol são 

compreendidos com uma área de especialização em função da elevada 

concentração dos serviços privados de saúde. Montenegro (2006), ao analisar as 

áreas de especialização de diversos tipos de atividades na cidade de São Paulo, nos 

diz que a formação dessas constitui-se uma referência importante para o consumo 

de determinado tipo de serviço e de todos àqueles que a eles estejam relacionados. 

Considerando a realidade apresentada, os bairros Petrópolis e Tirol, apresentam-se 

como uma referência para o consumo de serviços privados de saúde, para a 

sociedade natalense. 

 Com efeito, o uso do território pelos serviços de saúde privados vem 

influenciando à dinâmica espacial dos bairros em questão, considerando que a 

presença dessa significativa quantidade de serviços privados de saúde em 

Petrópolis e Tirol, principalmente a partir do final dos anos 1980 e anos 1990, trouxe 

um novo dinamismo para essa área da cidade, sendo um fator de criação de uma 

economia de aglomeração local (SANTOS; SILVEIRA, 2003), tendo em vista que o 

enorme fluxo de pessoas permitiu que diversos serviços ligados diretamente e 

indiretamente àqueles prestados pelas clínicas e hospitais pudessem surgir em seus 

arredores.  

 Um dos exemplos mais evidentes de atividades relacionadas aos serviços de 

saúde que vem se estabelecendo de forma cada vez mais intensa no entorno 

dessas unidades nos bairros Petrópolis e Tirol, são as várias filiais das grandes 

redes de farmácia da cidade, como Drogaria Globo, Drogaria Amadeus, Drogaria 

Santa Fé, Farmácia Pague Menos, Farmácia Irmã Dulce, Biofarma, Farma Fórmula 

e Companhia da Fórmula. Inclusive, salientamos que as farmácias não estão 

instaladas apenas nas ruas onde se tem concentração dos serviços de saúde, mas 

nos próprios edifícios onde funcionam consultórios médicos. Nesse sentido, 

constatamos que em alguns estabelecimentos há, no andar térreo, porta de entrada 

e de saída dos pacientes, uma farmácia (Figura 5). Ainda é preciso destacar que as 

farmácias em muitos trechos também estão concentradas, sendo que existem até 
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mais de duas no mesmo quarteirão, e em alguns casos uma vizinha a outra14 (Figura 

6).  

 

 
 Figura 5: Farmácia localizada no andar térreo do Edifício Medical Center no 
cruzamento da  avenida Afonso Pena com a rua Apodi. 

                        Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 
 

 

 
 Figura 6: Drogarias Globo e Amadeus na avenida Afonso Pena . 
 Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 

                                                
14

 Embora a Lei Municipal nº 5.132/99, estabeleça a distância mínima de 500 (quinhentos) metros de 
raio entre os estabelecimentos farmacêuticos, muitos destes estabelecimentos conseguem o alvará 
de funcionamento após recorrem judicialmente, justificando que a presente Lei viola a ordem 
constitucional que garante os princípios da liberdade de iniciativa e da livre concorrência (art. 170 e 
173, da Constituição Federal). 
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 Porém, não é apenas o mercado de medicamentos que vem encontrando 

abrigo nestes bairros, a força dinamizadora dos serviços de saúde na economia 

urbana é tão forte que já presenciamos um mercado de vestimenta exclusivo para 

profissionais da saúde, e de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos na 

cidade, os quais seguindo a tendência elucidada por David (2009) tende a se 

estabelecerem próximo aos seus potenciais compradores. 

De acordo com os dados do Guia de empresas do Rio Grande do Norte, 

podemos constatar que esse mercado localiza-se em apenas quatro bairros da 

cidade (Mapa 11), sendo que o bairro Candelária apresenta apenas 1 

estabelecimento, Tirol 5, Petrópolis 9, e Cidade Alta 10, ou seja, mais de 50% 

dessas empresas estão localizadas nos bairros Petrópolis e Tirol, e 40% encontram-

se localizada na Cidade Alta, que é um bairro limítrofe com esses bairros. Portanto, 

a espacialização das empresas de comércio de máquinas, aparelhos e 

equipamentos odontológicos, médico - hospitalares e laboratoriais na cidade, nos 

revela que estas também estão concentradas em uma área da cidade e que seguem 

a mesma lógica seletiva de uso do território.  

Entendemos que no caso dos bairros Petrópolis e Tirol, o estabelecimento 

deste tipo de empresas explica-se em função da elevada concentração espacial de 

serviços de saúde presentes nesses bairros, que exerce efeitos de atratividade em 

relação a essas atividades comerciais, o que ocorre também com a Cidade Alta, pois 

embora não tenha a mesma intensidade de concentração de serviços privados de 

saúde dos bairros Petrópolis e Tirol, o bairro é um dos poucos da cidade que 

apresentam uma significativa quantidade desses serviços. 

Entretanto, além dessa condição, a Cidade Alta dispõe de outra questão que 

lhe confere atratividade para empresas de equipamentos médico-hospitalares, 

laboratoriais e odontológicos, trata-se do fato de que esse bairro mesmo com o 

surgimento de vários subcentros na cidade permanece sendo uma referência de 

centralidade, isto porque se constitui num nódulo da rede de vias de circulação da 

cidade e ainda apresenta uma forte concentração de serviços e comércios de todos 

os níveis (SANTOS, 2008e). 

 

 

 

 



111 

 

 
Mapa 11: Distribuição territorial do comércio varejista e atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos odonto, médico-hospitalares e laboratoriais por bairros em Natal  
Fonte: Guia de empresas do Rio Grande do Norte 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Essa realidade ora em análise se coaduna com o que expõe Carvalho (2009), 

quando esta afirma que onde há oferta de serviço de saúde, estabelece-se uma 

demanda por atividades atrelada à área de equipamentos médicos, que pode ir 

desde a fabricação até a comercialização dos produtos. Segundo a autora, 

 

 

a topologia dos serviços de saúde influencia as dinâmicas 
econômicas urbanas e estimula as condições de que uma 
diversidade de agentes estabeleça circuitos produtivos variados, 
tanto nas atividades de fabricação, comércio e distribuição de 
equipamentos médicos, como os serviços de manutenção e outros 
(CARVALHO, 2009, p. 9). 

 

 

Embora, não se tenha um mercado de produção de equipamentos médicos 

em Natal, a comercialização e serviços de manutenção de produtos dessa natureza 

na cidade, já ocorre de modo proeminente, todavia sempre permanecendo a 

característica de procurarem se estabelecer próximo ao seu mercado consumidor, e 

numa localização onde as condições locais de ordem técnica como infraestrutura e 

acessibilidade permitam uma boa rentabilidade. 

Outra característica marcante desse mercado de equipamentos médicos na 

cidade de Natal é a comercialização pelas lojas locais de equipamentos produzidos 

pelas grandes empresas globais de equipamentos médico-hospitalares (Philips, 

Siemens Medical Solutions, GE Healthcare, Medtronic etc.), que de acordo com 

Carvalho (2009), são representativas do que Santos (1979) denominou de circuito 

superior na sua porção pura, ou seja, “são grandes corporações de produtos para a 

atenção à saúde, vinculadas às redes financeiras”, sendo que essas empresas 

“produzem e difundem certa informação globalizante e estão envolvidas com a 

aceleração do atual período histórico“ (CARVALHO, 2009, p. 14). 

Além do surgimento dessas atividades diretamente relacionadas aos serviços 

de saúde, tais como farmácias e lojas de produtos e equipamentos médicos, a 

formação dessa área de especialização de serviços de saúde privados nos bairros 

Petrópolis e Tirol, também fez emergir outro mercado. Compreendem aquelas 

atividades que embora pertençam a outros ramos, tornam-se necessárias à 

população que circula, trabalha e utiliza diariamente os serviços de saúde presentes 
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nesses bairros, como é o caso, por exemplo, dos restaurantes, lanchonetes, bancas 

de revistas, estacionamentos e pontos de táxi. 

De acordo com Guimarães (2001, p. 157), o surgimento nos arredores das 

unidades de saúde de “mascates, restaurantes, terminais de ônibus, ponto de táxi, 

[...] enfim, toda uma gama de atividades existentes em virtude dos serviços de 

saúde”, se configura no que muitos denominam de “corredor sanitário”. Assim, os 

bairros Petrópolis e Tirol formam juntos um verdadeiro “corredor sanitário”, 

considerando que no entorno dos serviços de saúde, verifica-se um significativo 

aumento do número de estabelecimentos e/ou atividades de alimentação, 

estacionamentos e pontos de transportes. 

Diante do exposto, entendemos que a significativa quantidade de serviços de 

saúde privados nesses bairros vem engendrando aquilo que George (1979, p. 89), 

ao analisar o setor terciário denominou de “zonas de influências e efeitos de 

atração”. Isto porque temos nessa área da cidade, tanto um espaço marcado por 

uma concentração de serviços de saúde, quanto uma área de influência junto ao 

publico consumidor que dependendo dos serviços que queiram, sabem para onde ir 

e ainda há uma expansão de atividades comerciais e de serviços como forma de 

atender as pessoas que diariamente circulam por essa área da cidade. 

Conforme foi possível constatar a partir da realização de uma série de 

entrevistas, a expansão dessas modalidades de comércio e serviços nesta área dos 

bairros só vem a ocorrer de modo mais proeminente a partir dos anos 1990 (Gráfico 

5), coincidindo exatamente com a década de expansão dos serviços de saúde 

privados nos bairros. Deste modo, isto nos leva a inferir que o uso do território pelos 

serviços de saúde privados, ocasiona a existência de um acontecer solidário do tipo 

complementar entre as atividades de saúde que vão se instalando nos bairros, mas 

também entre estas e as demais atividades que embora não sejam da área da 

saúde, estão localizadas nos bairros em função da elevada concentração desses 

serviços. 
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          Gráfico 5: Ano de fundação do estabelecimento 

  Fonte: Pesquisa de campo 
 
 

Vale destacar que com exceção dos trailers localizados nas calçadas ou 

canteiros, boa parte dos estabelecimentos comerciais apresentavam, anteriormente 

um uso residencial (Gráfico 6), e que em vários casos, assim como ocorre com as 

clínicas dos bairros, as formas dos prédios foram conservadas, mudando apenas a 

sua função, ou seja, muitas casas não passaram por maiores reformas ao abrigarem 

estes estabelecimentos (Figura 7). Neste sentido, Santos (1997a) esclarece que 

formas criadas em momentos anteriores e, portanto, de sociedades com 

características diferentes, podem permanecer na contemporaneidade. Entretanto, 

essas formas preservadas de sociedades passadas têm suas funções redefinidas de 

acordo com os desígnios do momento atual (SANTOS, 1997a). 

 

 
   Gráfico 6: Tipo de uso anterior do prédio 
   Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 7: Restaurante Âncora Caipira na rua Seridó, Petrópolis. 
Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 

 

Ainda no que concernem às atividades comerciais que surgem nessa área, a 

pesquisa evidenciou que o principal motivo elencado pelos comerciantes para a 

escolha de tal localização para a instalação dos estabelecimentos deve-se à 

significativa demanda por serviços existente nos bairros, sobretudo ocasionada pelo 

grande número de serviços de saúde presentes na área (Gráfico 7) 15. O que é 

compreensível em virtude do alto percentual de clientes que estão de algum modo, 

vinculados à prestação desses serviços (Gráfico 8). 

 

                                                
15

 Embora a opção proximidade de mercado consumidor relacionado a outras atividades comerciais 
ou moradia, apresentem também um significativo percentual das respostas, fica evidente a força 
exercida pelos serviços de saúde para a atratividade de tais atividades comerciais para os bairros, 
considerando que esta opção abarca vários tipos de atividades, que não tem a mesma 
expressividade dos serviços de saúde nos bairros (são atividades pontuais) e ainda a moradia. 
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 Gráfico 7: Motivo da escolha da localização para instalação do estabelecimento     
 Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 
  Gráfico 8: Porcentagem da principal clientela dos estabelecimentos pesquisados 
  Fonte: Pesquisa de campo 
 

 

Podemos observar ainda durante a realização desta pesquisa que há uma 

grande diversidade de serviços alimentícios nos bairros, os quais irão atender às 

mais variadas demandas, uma vez que embora sejam serviços privados alguns 
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deles são conveniados ao SUS, de modo que as pessoas que usam tais 

equipamentos apresentam condições socioeconômicas bastante diversificadas.  

Consequentemente, os estabelecimentos irão variar bastante entre as necessidades 

que contemplam e a classe social a qual pertencem. De modo que encontramos 

nesta área desde trailers e ambulantes que comercializam de modo geral revistas, 

jornais, água, água-de-coco, sucos, salada de frutas, e salgados com um preço 

bastante acessível, até restaurantes. Inclusive, no que se refere aos restaurantes 

têm-se várias opções de serviços, desde àqueles que apresentam um caráter mais 

popular, àqueles que tem um perfil mais sofisticado (Figuras 8 e 9).  

 

 
            Figura 8: Trailers na avenida Afonso Pena no trecho que compreende o Natal Hospital  
            Center, o PAPI, a Casa de Saúde São Lucas, e clínicas médicas. 

Fonte: Edseisy Tavares, 2009 
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              Figura 9: Restaurante na avenida Afonso Pena, em frente ao Natal Hospital Center, ao  
              PAPI, e vizinho ao Centro de Endocrinologia de Natal. 

 Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 
 
 

É interessante ressaltar ainda que quanto às possibilidades de formas de 

pagamento oferecidas aos clientes, com exceção dos trailers (e banca de revistas), 

há uma diversidade de opções em todos eles, tais como: dinheiro, cartões de crédito 

e débito, cheques (estes com menos frequência), e em poucos casos sendo aceitos 

os ticket-alimentação e a venda a “fiado” (Gráfico 9). 

 

 
     Gráfico 9: Formas de pagamento oferecidas ao cliente  
     Fonte: Pesquisa de campo 
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No que concerne à adoção dos cartões de crédito e débito por grande parte 

dos estabelecimentos, mesmo dos menores, como forma de pagamento, é preciso 

ressaltar que seu uso decorre da banalização, cada vez mais crescente entre todas 

as camadas sociais dessa forma de crédito, conforme estabelece Silveira (2007a), 

ao realizar uma releitura da teoria dos dois circuitos da economia urbana de Milton 

Santos. 

Já quanto ao ticket alimentação e ao fiado, segundo os próprios 

comerciantes, são formas de pagamento oferecidas aos clientes, devido aos 

mesmos trabalharem no bairro, e tanto receberem o ticket, quanto precisarem juntar 

as contas para pagar no final do mês quando recebem o salário. Ainda de acordo 

com os comerciantes, essa última opção é possível porque as pessoas são 

conhecidas por trabalharem no entorno de seus estabelecimentos. 

Além da grande atratividade exercida pelos serviços de saúde principalmente 

para a instalação de atividades de alimentação, conferindo a estes estabelecimentos 

a vantagem de se ter um bom mercado consumidor, a localização destes 

estabelecimentos ainda conta com outra vantagem locacional, trata-se da boa 

infraestrutura dos bairros (Gráfico 10), que tanto favorece os estabelecimentos de 

saúde, quanto as outras atividades surgidas em seu entorno. 

 

 
  Gráfico 10: Infraestrutura do bairro 
  Fonte: Pesquisa de campo 
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Todavia, algumas desvantagens locacionais são apresentadas pelos 

comerciantes, estas entendidas principalmente pela ausência de segurança e de 

estacionamentos. A expansão e a concentração dos serviços de saúde privados nos 

bairros Petrópolis e Tirol, também têm promovido uma superlotação dos locais para 

estacionamentos de veículos, tanto àqueles privados pertencentes aos hospitais, 

clínicas e outras atividades complementares, quanto também os localizados nas 

próprias vias de circulação. Consequentemente, constatamos frequentemente 

nessas áreas dos bairros, uma prática de estacionar em locais proibidos, como 

também o surgimento de flanelinhas e de estacionamentos privados (Figura 10). Os 

estacionamentos privados apresentam, inclusive, uma tabela de preços variável de 

acordo com o que a sua clientela demanda, alternando desde a permanência por 

algumas horas até o estabelecimento de mensalidades (Figura 11), para os que 

trabalham nas proximidades, e que, portanto diariamente usufruem desse serviço. 

 

 
            Figura 10: Veículos estacionados em locais proibidos na rua Apodi. 
            Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 
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Figura 11: Estacionamento privado na avenida Afonso Pena. 
Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 

  
 

Diante da ocupação inadequada das vias de circulação com estacionamentos, 

torna-se corrente os congestionamentos, principalmente nos horários de maior fluxo 

de veículos nas avenidas desses bairros, pois é comum que das três faixas de cada 

via, duas se encontrem ocupadas com veículos parados, ficando a passagem restrita 

a uma única faixa. 

Uma das principais avenidas do bairro que enfrenta esse problema é a Afonso 

Pena, que segundo Rocha (2010), trata-se de uma avenida comercial, onde 

predominam lojas, hospitais e restaurantes, contabilizando um movimento diário de 

mais de 12 mil carros por dia. Essa avenida apesar do grande fluxo de veículo, tinha 

duas de suas faixas ocupadas ininterruptamente com carros estacionados, o que 

dificultava bastante à fluidez neste trecho da cidade.  

Com vistas a solucionar o problema da fluidez do trânsito, no dia 04 de janeiro 

do corrente ano, a Prefeitura de Natal, deu início à implantação do Projeto Via Livre 

na referida avenida. O projeto consiste na proibição de estacionamentos nas faixas 

da esquerda de cada uma das pistas, com o objetivo de melhorar o trânsito nesta 

avenida. O projeto foi implantado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(SEMOB) há quase um ano e tem o objetivo de melhorar o tráfego nas principais 

vias alternativas de acesso de Natal.  

Antes da implantação do projeto, a avenida Afonso Pena já apresentava uma 

alta demanda por estacionamentos, o que aumentou sobremaneira com o 

estabelecimento dessa nova norma, influenciando, assim o surgimento de novos 

estacionamentos privados, pois, de acordo, com Rocha (2010), diante da situação “a 

hora agora é de encontrar soluções. Para isso, os motoristas usam a criatividade 
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estacionando os carros em ruas laterais e tem usado mais os estacionamentos 

privados”. 

Alguns hospitais e clínicas localizadas na avenida dispõem de 

estacionamentos próprios, alguns localizados na mesma avenida, outros nas ruas 

laterais. Com a possibilidade de exploração desse mercado, alguns 

estabelecimentos cobram pela prestação desse serviço, e outros têm até optado 

pela terceirização do serviço de estacionamento de seus estabelecimentos. É ainda 

necessário destacar que a tabela e variedade de preços são as mesmas ofertadas 

pelos demais estacionamentos privados. 

Conforme ficou evidenciado, em virtude da concentração dos mais diversos 

serviços de saúde nos bairros Petrópolis e Tirol (hospitais e clínicas médicas, 

laboratórios diversos, escritórios administrativos de planos de saúde, farmácias e 

lojas de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos), vem ocorrendo uma 

expansão de atividades e serviços dos mais diversos ramos, tais como: 

restaurantes, lanchonetes, trailers, bancas de revista, pontos de táxi, 

estacionamentos privados, e até butiques exclusivas de vestimentas para 

profissionais da área da saúde. Estes serviços surgiram a partir da demanda gerada 

pela expansão e concentração do serviço de saúde nos bairros, e complementam a 

prestação deste serviço.  

No entanto, a formação desse “corredor sanitário” na cidade, retrata apenas 

uma parte da dinâmica e do uso do território promovidos pelos serviços de saúde 

privados no espaço urbano de Natal, pois constatamos que outro processo encontra-

se em curso na atualidade, trata-se da dispersão destes serviços para novas áreas 

que também vem ocorrendo de forma seletiva, mas, todavia apresentando outros 

atributos e características, conforme evidenciaremos a partir do próximo capítulo.   
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4 AS NOVAS ESPACIALIDADES DOS SERVIÇOS PRIVADOS 
DE SAÚDE NO TERRITÓRIO DE NATAL 

 

 

 

 

 

 

 
A cidade grande é um enorme espaço banal, o mais 
significativo dos lugares. Todos os capitais, todos 
os trabalhos, todas as técnicas e formas de 
organização podem aí se instalar, conviver, 
prosperar. (SANTOS, 2006, p. 322).    
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4  AS NOVAS ESPACIALIDADES DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE SAÚDE NO 
TERRITÓRIO DE NATAL 
 

 

Até agora havíamos tratado apenas do uso do território pelos serviços de 

saúde nos bairros Petrópolis e Tirol. Tal análise deu-se porque foi nessa área da 

cidade que primeiramente estes serviços encontraram abrigo, foram se 

aglomerando. No entanto, entendemos que para uma plena compreensão da 

dinâmica e do uso do território pelos serviços privados de saúde em Natal, é preciso 

considerar a cidade em sua totalidade, ou seja, faz-se mister analisar como os 

serviços privados de saúde usam os demais subespaços do território natalense, uma 

vez que conforme estabelece Silveira (2007b, p. 150) “el fenómeno urbano no es 

inteligible si no consideramos el territorio como um todo”.  

 Portanto, este capítulo tem como objetivo refletir sobre as novas 

espacialidades dos serviços privados de saúde em Natal, buscando identificar, 

primeiramente os fatores condicionantes para a expansão e dispersão desses 

serviços e as estratégias de localização dos mesmos; em seguida abordaremos o 

uso do território por esses serviços no bairro de Lagoa Nova, que consiste na 

primeira área de dispersão e já apresenta na atualidade uma significativa 

concentração de serviços de saúde privados; e por fim, nos reportaremos a uma 

análise das demais áreas onde vem ocorrendo a dispersão dos serviços de saúde 

privados da cidade, dando ênfase ao perfil dos serviços existentes e a popularização 

desse mercado.    

 

 

4.1 FATORES DA DISPERSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS EM 
NATAL E NOVAS ESTRATÉGIAS DE LOCALIZAÇÃO 

 

 

Os serviços de saúde privados em Natal desde o início de seu processo de 

expansão, conforme já destacado, demonstraram uma tendência em localizar-se nos 

bairros Petrópolis e Tirol, o que resultou num processo de concentração desses 

serviços e na consequente mudança no uso do território destes bairros, pois 

inicialmente foram criados para serem bairros residenciais, abrigando atualmente 

duas formas de uso do território, a saber, um uso residencial e um uso comercial. 
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No entanto, nos últimos anos essa situação começou a ser alterada, isto 

porque os novos empreendimentos de saúde devido a uma série de fatores tem 

buscado novas localizações para seu estabelecimento, sempre prevalecendo a 

busca por aqueles espaços que são dotados de densidades técnicas e sociais, as 

mais diversas possíveis.  

Uma das primeiras condições que vem atuando nesta perspectiva é o fato de 

que os bairros Petrópolis e Tirol não apresentam mais a mesma atratividade para o 

estabelecimento de novos empreendimentos de saúde, como outrora. Em razão das 

vantagens territoriais expressas pelos bairros e da atratividade exercida pela 

acentuada expansão e concentração de serviços de saúde, bem como de outras 

atividades comerciais, estes bairros apresentam hoje, um uso intenso do território 

que vem proporcionando, por conseguinte, não somente a restrição de espaços para 

construção de novos estabelecimentos, mas também o encarecimento do preço dos 

terrenos e dos imóveis, uma vez que essa área vem sempre se valorizando também 

em função do estabelecimento de atividades comerciais e de serviços.  

Além disso, é preciso considerar que o processo de verticalização também 

vem contribuindo, tanto para a restrição de áreas para construção, quanto para o 

encarecimento da terra urbana, dado que esse processo é bastante intenso e vem 

possibilitando uma acentuada valorização dos bairros, sobretudo porque a produção 

dessa forma de moradia nessa área da cidade é voltada, principalmente, para um 

público de classe média e alta, o que torna essa área da cidade ainda mais 

valorizada no contexto urbano natalense.  

De acordo com Costa (2000), a verticalização serviu para aumentar o padrão 

elitista dos bairros, porque nesse processo, os antigos casarões cederam lugar à 

construção de altos e modernos edifícios que, cada vez mais se sofisticam e 

elevavam seus padrões para atender a uma clientela sempre mais exigente quanto 

aos aspectos estéticos e arquitetônicos. Ainda dentro desse contexto, Costa (2000) 

destaca que estes edifícios passam a valorizar, cada vez mais, os aspectos mais 

formais da arquitetura e a utilizar revestimentos mais sofisticados, bem como a 

redução no número de unidades por pavimento, o que encarece ainda mais os 

empreendimentos e torna essa área um espaço privilegiado para a residência das 

classes média e alta, com um dos mais elevados preços do solo de Natal. 

Em síntese, diante dessas circunstâncias, fica evidenciado que o preço da 

terra e dos imóveis nestes bairros vem se tornando cada vez mais elevado, de modo 
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que agora só poderão se localizar aí, àquelas atividades e empresas que tenham 

capacidade de transformar os altos custos territoriais em lucros maximizados, 

ficando as outras, que não requeiram, ou que não suportem tal localização, fora 

dela, optando por se localizar em outras áreas da cidade que lhe permitam uma boa 

lucratividade com suas atividades.  

No entanto, não é apenas o custo com os terrenos e a falta de espaço para a 

construção de novos estabelecimentos que vem tornando essa área menos atrativa 

para a instalação de novas unidades de saúde privadas. O uso do território pelos 

serviços de saúde privados nos bairros Petrópolis e Tirol, ainda suscita sérios 

problemas de congestionamentos e com estacionamentos, como visto no capítulo 

anterior ao tratarmos da formação de um “corredor sanitário” nesta área, de modo 

que isto se torna uma desvantagem para as empresas que precisam oferecer aos 

seus clientes uma boa acessibilidade a seus estabelecimentos. 

Dito com outros termos, o intenso uso do território promovido pelas empresas 

naquela área da cidade como resultado de uma busca intensa por uma melhor 

localização no território urbano para garantir a realização de excelentes negócios, 

tem gerado grandes implicações territoriais para a cidade, o que consequentemente 

tem impulsionado as empresas a procurarem outras localizações que, além de 

oferecerem vantagens territoriais, tais como acessibilidade e infraestrutura, 

necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, ainda apresentem um preço da 

terra mais favorável à produção de grandes estabelecimentos de saúde. 

Em suma, como pudemos constatar, a própria concentração dos serviços de 

saúde privados em Petrópolis e Tirol vem dificultando a instalação de novos 

estabelecimentos de saúde nos bairros, assim como a sua manutenção, resultando, 

por conseguinte num processo de dispersão desse serviço no território, tendo em 

vista que, conforme estabelece Dollfus (1975, p. 88), “os preços demasiadamente 

elevados, os problemas de congestionamento, de dificuldades de acesso, [...] 

acarretam a procura de áreas mais vastas, de fácil acesso e onde os preços não 

sejam exorbitantes para a instalação de novas zonas comerciais”.     

Entretanto, a dispersão desses serviços de saúde não é impulsionada 

somente por essas questões, mas também pelo fato de que na atualidade, conforme 

destacam Santos e Silveira (2003, p. 303), “as atividades modernas tendem a se 

dispersar em função das virtualidades oferecidas nos subespaços, distantes dos 

centros estabelecidos mas cobiçados pelas grandes empresas”.  
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Nesse sentido, é notório que alguns subespaços da cidade de Natal, nos 

últimos anos vem ganhando destaque para o estabelecimento de atividades 

modernas, dentre elas a prestação dos serviços de saúde privados, isto porque além 

de apresentarem preços mais acessíveis, estes subespaços oferecem outras 

vantagens para os empresários do ramo da saúde, como, por exemplo, a 

disponibilidade de grandes áreas, que é fundamental para o estabelecimento de 

hospitais e de centros de consultórios e clínicas médicas; e uma localização junto às 

margens dos principais eixos de fluidez da cidade. 

 É notório que os serviços de saúde privados tendem a procurar as áreas que 

sejam mais fluidas dentro do território natalense, ou seja, primam por uma 

localização às margens dos grandes sistemas de engenharia voltados para a 

circulação, como é o caso das principais avenidas da cidade e dos seus pontos de 

entroncamento, ou ainda aquelas vias que estão imediatamente conectadas a esses 

espaços. 

Deste modo, constatamos que no movimento de dispersão dos serviços 

privados de saúde poucos são aqueles grandes hospitais que não procuram se 

localizar em áreas fluidas do território natalense, ou naquilo que Furtado (2005), 

chama de eixos “vertebradores da cidade”, isto é as avenidas Senador Salgado 

Filho, Prudente de Morais e Engenheiro Roberto Freire, que são os espaços mais 

dotados de racionalidade da cidade e, por isso, mais disputados pelos agentes 

hegemônicos.    

A figura 12 nos revela que entre os estabelecimentos de saúde localizados 

nas áreas de dispersão e que realizam procedimentos de alta complexidade no 

âmbito hospitalar e ou ambulatorial, vários são aqueles que se encontram nestas 

localizações, tais como: o Hospital do Coração e o Hospital Unimed Natal, ambos 

localizados em ruas que ficam às margens da avenida Senador Salgado Filho, 

principal eixo de fluidez da cidade; Hospital Maternidade Promater, localizada em rua 

paralela às avenida Prudente de Morais e Jaguarari, outro eixo importante da 

cidade; e Prontoclínica da Criança Dr. Paulo Gurgel localizada as margens da 

avenida Engenheiro Roberto Freire.  

 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=24&VMun=240810
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=24&VMun=240810
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=24&VMun=240810
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Figura 12: Estabelecimentos de saúde de alta complexidade no âmbito hospitalar e ou ambulatorial 
localizados as margens da av. Senador Salgado Filho 
Fonte: SEMURB (2008) – adaptado por Diego Tenório 

 

Além dessas grandes unidades também há um número considerável de 

unidades de média e baixa complexidade que, igualmente aos grandes 

estabelecimentos supracitados, fazem uso desses subespaços do território. Tratam-

se de modo geral de consultórios e clínicas de várias especialidades, entre os quais 
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se destacam as atividades de Odontologia e os laboratórios que realizam análises 

clínicas em geral.        

Todavia, entendemos que o movimento de dispersão dos serviços de saúde 

não ocorre somente nos espaços da cidade mais cobiçados pelos agentes 

hegemônicos, ou seja, constatamos que essa dispersão também vem ocorrendo 

para áreas que até então, não conheciam esse forma de uso do território ou esse 

processo era ainda muito incipiente, como é o caso da Zona Norte da cidade, mais 

precisamente o bairro de Igapó, e dos bairros Alecrim e Cidade Alta que na 

atualidade possuem um número considerável de estabelecimentos de saúde 

privados.    

É preciso considerar que essas novas dinâmicas locacionais dos serviços 

privados de saúde obedecem às diferentes virtualidades oferecidas pelas diversas 

áreas da cidade, o que, consequentemente, vem proporcionando uma dinâmica 

maior no uso do território por essa atividade, uma vez que mais parcelas do espaço 

são chamadas a participarem do movimento de reprodução das empresas, ou como 

diria Santos (2005), novas áreas são chamadas a compor esse novo meio 

geográfico.   

Nessa perspectiva, cada tipo de empresa se interessa por determinadas 

virtualidades oferecidas pelos subespaços no território urbano, assim o que uma 

empresa considera como uma localização lucrativa para uma determinada atividade, 

para outra empresa, essa localização pode não apresentar potencialidades 

lucrativas para seus negócios.    

No caso do uso do território pelos serviços de saúde privados em Natal, essa 

realidade torna-se bastante evidente, pois, enquanto que para os grandes hospitais 

e clínicas mais especializadas, a localização nas áreas mais privilegiadas da cidade, 

quanto a uma densidade técnica e organizacional, é uma prioridade, para algumas 

especialidades de serviços de saúde e/ou para alguns tipos de empresas, a 

localização em áreas mais centrais da cidade, ou nos novos subcentros torna-se 

mais vantajosa para garantir a lucratividade de suas atividades. 

No tratamento dessa questão as palavras de Souza (2008) são elucidativas, 

ao entender que a lógica do processo de formação territorial das cidades na 

contemporaneidade, se dá a partir da constituição de espaços luminosos e de 

espaços opacos, sendo que o primeiro é aquele de interesse das empresas 

hegemônicas, e o segundo, rejeitado por estas, é alvo da localização das empresas 
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menos capitalizadas, haja vista que a constituição de “uma deseconomia para as 

grandes firmas pode representar uma economia para as pequenas” (SOUZA, 2008, 

p. 45).  

Já nos bairros Alecrim e Cidade Alta, e na Região Administrativa Norte nas 

avenidas Tomaz Landin e Dr. João Medeiros Filho, verifica-se nos últimos anos uma 

expansão do número de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, 

constituindo desde hospitais a consultórios que atendem apenas a uma 

especialidade médica, prevalecendo também a prestação do serviço a uma clientela 

específica, ou seja, aquela que busca este serviço a preços mais accessíveis ou 

populares. 

Outra característica da expansão da saúde privada e do conseguinte 

movimento de dispersão desses serviços no território de Natal na atualidade, é a 

localização de clínicas de especialidades diversas, nos shopping centers da cidade, 

como ocorre no Midway Mall, no Via Direta Shopping, no Shopping Sea way, no 

Shopping 10, no Shopping Lagoa Center e no Norte Shopping. Apontados como o 

templo do consumo do mundo moderno (PINTAUDI, 1992), os shopping centers que 

são altamente permeados pelas variáveis chaves que compõem o período técnico-

científico-informacional (SILVEIRA, 2008), e tem o papel singular de unificar em um 

mesmo espaço, o comércio, o consumo e o lazer (PADILHA, 2006), agora também 

já estão abrigando essa modalidade de serviços que outrora não fazia parte de seu 

leque de mercadorias.   

No entanto, destacamos que o tipo de serviço ofertado nestas localizações, 

assim como ocorre no território urbano também depende das condições oferecidas 

pelo lugar. Assim, verificamos que nos shoppings, que apresentam um perfil mais 

popular, as clínicas também são populares, enquanto que naqueles que tem sua 

clientela composta por uma população de classe média e alta, os serviços de saúde, 

além de serem mais sofisticados, são ofertados para uma clientela mais elitizada. 

São elucidativos os casos das clínicas localizadas no shopping Via Direta 

(Figura 13) e no shopping Midway Mall (Figura 14). No primeiro que é um shopping 

que comercializa produtos a preços mais acessíveis à população de menor renda, 

encontramos uma clínica com diversas especialidades médicas e realização de 

exames, que apresenta uma tabela de preços consideravelmente accessível, em 

relação às taxas cobradas por esses serviços nas demais clínicas da cidade. 

Enquanto que no caso do segundo, que tem grande parte de serviços e produtos 
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ofertados para um público com níveis de renda e de consumo relativamente mais 

elevados, existe uma clínica odontológica, altamente permeada de densidade 

técnica e organizacional, cobrando altas taxas por seus serviços e realizando 

procedimentos odontológicos os mais diversos, como endodontia, ortodontia, 

implante, prótese, periodontia, odontologia estética, prevenção, radiologia, 

odontopediatria, clareamento, o que já é uma peculiaridade nesta especialidade, 

pois a maioria das clínicas restringe-se a poucas especialidades. 

 

 
 Figura 13: Clínica médica localizada no shopping Via Direta. 
 Fonte: Edseisy Tavares, 2010. 
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 Figura 14: Clínica odontológica localizada no shopping Midway Mall. 
 Fonte: Edseisy Tavares, 2010 

 

A partir do que foi exposto constatamos uma dispersão desses serviços para 

outras áreas da cidade, como por exemplo, para os bairros Lagoa Nova, Alecrim, 

Cidade Alta, Igapó, Capim Macio, e ao longo da avenida Airton Senna, que assim 

como ocorreu outrora com os bairros Petrópolis e Tirol, na atualidade são pontos 

que apresentam um conjunto de possibilidades vantajosas para o desenvolvimento 

dos serviços de saúde privados. Segundo as idéias expressas por Santos e Silveira 

(2003), a valorização do território é relativa e, nestes termos, verificamos que para 

cada modalidade de produto, o território se valoriza mais ou menos, conforme nos 

evidencia a topologia dos serviços privados de saúde em Natal.  

 Embora reconhecendo a relevância que as questões então enunciadas 

apresentam para o movimento de dispersão dos serviços de saúde privados no 

território natalense, torna-se fundamental ressaltar que esta realidade também é 

impulsionada por outros eventos. Dessa forma, não se pode negligenciar que a 

dispersão desses serviços também é ocasionada pelo crescimento da demanda por 

essa atividade na cidade, isto em razão tanto do crescimento populacional 

vivenciado por Natal nos últimos anos, quanto em virtude da precarização dos 

serviços de saúde ofertados na esfera pública.  
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Assim, o crescimento populacional da cidade tem nos últimos anos 

contribuído para esta dispersão territorial dos serviços de saúde privados. De 

meados dos anos 1990 a 2009, segundo dados do IBGE (2009), a população da 

cidade passou de aproximadamente 608 mil habitantes para 806 mil, representando 

um acréscimo de quase duzentas mil pessoas, o que logicamente funciona como um 

incremento para o aumento da demanda por essa modalidade de serviço.  

Nesse sentido entendemos que o aumento da população de Natal contribui 

para a ampliação dos serviços de saúde no território urbano da cidade, pois 

conforme essa crescia, presenciávamos o aumento do número de estabelecimentos 

de saúde e a formação de novos pontos de atração para essa atividade, fato 

comprovado nos bairros Lagoa Nova, Cidade Alta, Alecrim e Igapó, e em menores 

números, Capim Macio e avenida Airton Senna.  

Aliado a este aumento da demanda por serviços de saúde, temos também, 

enquanto evento influenciador para a dispersão territorial dos estabelecimentos de 

saúde privados, a precarização da saúde pública, sobretudo após o acirramento das 

políticas neoliberais em meados dos anos 1990 que restringiu sobremaneira os 

gastos públicos com serviços vitais para a sociedade, contribuindo para um 

desmonte da saúde publica, possibilitando, portanto, a expansão desses serviços na 

esfera privada.   

Ainda no âmbito dessa discussão é relevante destacar a atuação do SUS, 

que embora embasado por princípios que tem por base a universalização dos 

serviços de saúde e que venha apresentando alguns avanços nesse sentido, ainda 

tem sua realidade fortemente marcada por uma deficiência de atendimento à 

população, o que também tem colaborado para a expansão e dispersão dos serviços 

de saúde privados, uma vez que muitas pessoas diante da longa espera por 

atendimentos passaram a procurar a assistência privada. 

É exatamente a partir desse período, com o acirramento das políticas 

neoliberais e o aumento da demanda do sistema de saúde público com a 

implantação do SUS, que a cidade presenciou o aparecimento da maioria dos seus 

grandes estabelecimentos de saúde privados, como também a expansão de clínicas 

e consultórios médicos correspondentes a diversas especialidades e níveis de 

complexidade. De acordo com dados do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), a cidade que até o final dos anos 1990 contava com aproximadamente 
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200 estabelecimentos de saúde privada, em 2009 alcança um total de 1082 

estabelecimentos. 

É notório que muitos desses estabelecimentos de saúde surgidos no início 

desse processo ainda se localizam em Petrópolis e Tirol, bairros que naquele 

momento, apresentavam as condições favoráveis de reprodução dessas empresas, 

mas é também evidente que esse crescimento também engendrou a localização de 

estabelecimentos em outras áreas da cidade, sobretudo a partir de 2000, quando 

esse movimento de dispersão dos serviços de saúde torna-se mais intenso com a 

procura por novas localizações tornando-se um fator determinante para as empresas 

que vão surgindo. 

Entretanto, é extremamente relevante destacar que esse movimento de 

dispersão dos serviços de saúde privados não ocorre em todos os subespaços do 

território natalense, mas somente para aqueles espaços que estejam pari passu com 

os interesses de lucratividade e acumulação das empresas, tendo em vista que 

essas são movidas por práticas capitalistas e como toda qualquer relação 

estabelecida nessa instância, a questão da lucratividade está sempre em posição 

relevante. A partir dessas circunstâncias, entendemos que o território funciona como 

um freio (SANTOS, 2007b) para esse movimento de dispersão dos serviços de 

saúde na cidade, pois as formas-conteúdo desse processo, tanto reproduzem as 

desigualdades da sociedade vigente, quanto condicionam a produção e a 

localização das unidades de saúde privadas em apenas determinado subespaços do 

território. 

Portanto, fica evidenciado que a questão da seletividade é uma marca da 

organização espacial dos serviços de saúde privados em Natal, tendo em vista que 

as empresas que operam nesse setor sempre se localizam em lugares que 

apresentem uma “densidade social” sintonizada com os seus interesses de 

acumulação e de reprodução. No que diz respeito a esta questão, Santos (2009, 

p.95), aponta que é fundamental “qualificarmos dentro da cidade essa, „densidade 

social‟ que, na realidade, se mostra diferente para cada bairro e leva a afastar ou 

atrair atividades, conforme a estrutura material e sócio-humana de cada fração do 

território urbano”.   

É diante desse contexto que podemos dizer que a saúde, que se constitui um 

direito inalienável para o cidadão conforme aponta Santos (2007a), torna-se uma 

mercadoria como outra qualquer e entra no ciclo de relações comandadas pelas leis 
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capitalistas, passando a figurar no conjunto de atividades guiadas pela lógica 

seletiva das empresas.  

Esses aspectos supracitados a cerca da realidade territorial da cidade de 

Natal nos revelam ainda como o território torna-se relevante para a compreensão da 

organização espacial dos serviços de saúde, dado que ele condiciona as ações dos 

agentes sociais e suas possibilidades de localização em seus subespaços, conforme 

expõem Santos e Silveira (2003, p. 22), ao afirmarem que “um território condiciona a 

localização dos atores, pois as ações que sobre ele operam dependem de sua 

própria constituição”. Assim, analisaremos em seguida os condicionantes que 

favoreceram a dispersão de uma grande quantidade de serviços de saúde privados 

para o bairro de Lagoa Nova e como o território é usado por estes. 

 

 

4.2 FORÇAS CENTRÍPETAS E USO SELETIVO DO TERRITÓRIO: A DISPERSÃO 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS PARA O BAIRRO LAGOA NOVA 
 

 

 Como foi possível constatar, se num primeiro momento o território apresentou 

as possibilidades e/ou facilidades (RAMALHO, 2003) para a formação de uma área 

de especialização em serviços de saúde privados predominantemente nos bairros 

Petrópolis e Tirol, na atualidade, este mesmo território apresenta obstáculos e/ou 

dificuldades (RAMALHO, 2003) para a instalação de novas empresas de serviços de 

saúde majoritariamente nesta área da cidade, o que ocasionou e vem ocasionando a 

procura por novas áreas da cidade que igualmente a Petrópolis e Tirol apresentem 

as possibilidades de reprodução dessa atividade econômica. 

Neste ensejo, verifica-se um movimento de dispersão dos serviços de saúde 

privados para outros subespaços do território urbano de Natal, dos quais 

destacamos, inicialmente, o bairro Lagoa Nova, isto em função da grande 

quantidade de serviços que abriga, e ainda pelas suas semelhanças com os bairros 

Petrópolis e Tirol, tanto no que diz respeito ao caráter e especificidade dos serviços 

de saúde prestados, quanto às condições oferecidas pelo bairro para a instalação 

desse tipo de serviço. 

O bairro Lagoa Nova além de apresentar um denso sistema de engenharia e 

de ser cortado pelos principais eixos de fluidez da cidade o que lhe confere uma das 
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melhores infraestruturas urbana de Natal, também é um bairro habitado por uma 

população de renda elevada. A população que compõe o bairro aufere rendas média 

mensais de cerca de 14 salários mínimos, ou seja, é maior que o rendimento médio 

da região administrativa a que pertencem, sendo dos 36 bairros da cidade, o quinto 

com maior renda média (NATAL, 2008). Tal “densidade social” (SANTOS, 2009) vem 

sendo fundamental para a dispersão dos serviços de saúde privados, pois são esses 

espaços luminosos que primeiro recebem e, em maior quantidade, esse tipo de 

atividade. 

Assim, a partir do final dos anos 1990 e, sobretudo no início da presente 

década, o bairro de Lagoa Nova passa a receber um grande número de 

estabelecimentos de saúde, os quais irão se localizar no bairro, principalmente, ao 

longo de suas vias mais dinâmicas em termos econômicos e de circulação de 

pessoas potencialmente consumidoras dessa tipologia de serviço. 

Conforme demonstra o mapa 12, o bairro Lagoa Nova é um dos poucos da 

cidade, com exceção da área de concentração, que apresenta uma significativa 

quantidade de estabelecimentos privados de saúde, isto é 182 estabelecimentos, 

distribuídos em todos os níveis hierárquicos, sendo a maioria destes pertencentes 

aos serviços de média complexidade. Tal realidade ratifica a tese de que as 

condições oferecidas pelos lugares exercem um papel relevante na seletividade 

espacial de instalação de atividades econômicas, considerando que o movimento de 

dispersão dos serviços de saúde privados direciona grande parte desses 

estabelecimentos para Lagoa Nova, que é um bairro que oferece boa parte dos 

mesmos atributos territoriais que exerceram a atratividade para que estes serviços 

buscassem se localizar em Petrópolis e Tirol. 
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Mapa 12: Total de estabelecimentos privados de saúde em Natal, com destaque para distribuição por 
nível de complexidade dos serviços localizados em Lagoa Nova. 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica por Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 

 



138 

 

Embora apresentando estabelecimentos de saúde privados pertencentes a 

todos os níveis hierárquicos, e com predomínio dos serviços de média, conforme 

mencionado anteriormente, uma grande marca da dispersão dos serviços de saúde 

privados para Lagoa Nova é a instalação de grandes hospitais e clínicas médicas de 

alta complexidade. O mapa 13, exposto em seguida é revelador desse processo, ao 

demonstrar que o bairro apresenta uma densidade desse nível de complexidade, 

sobretudo ao longo dos seus principais eixos de fluidez.  

Nestes termos, ao nos debruçarmos sobre a realidade natalense, 

concordamos com Almeida (2005, p. 271), quando esta ao analisar a dispersão dos 

equipamentos de saúde no território brasileiro, nos diz que, “a dispersão das 

unidades de alta complexidade é direcionada para as parcelas do território que são 

fluidas”, pois a privilegiada localização de Lagoa Nova com relação à acessibilidade 

vem sendo um excelente atrativo para o estabelecimento de unidades privadas de 

serviços de saúde, que conforme mencionamos possuem perfil semelhante aos 

prestados em Petrópolis e Tirol, isto é, grandes hospitais, e clínicas médicas 

especializadas, que atendem particular, através de convênios com vários planos de 

saúde e pelo SUS, e apresentam um alto padrão tecnológico de equipamentos 

médico-hospitalares e ainda uma estrutura física interna e externa altamente 

sofisticada, tanto no que diz respeito a arquitetura quanto aos materiais utilizados. 

O Hospital Promater é um objeto geográfico de prestação de serviços de 

saúde que representa esses estabelecimentos acima anunciados. Este hospital teve 

suas atividades iniciadas em 1998, localizando-se na rua São José no bairro Lagoa 

Nova. É interessante destacar que esse hospital, assim como os demais localizados 

no bairro, além de apresentar no seu endereço eletrônico, os serviços de saúde 

oferecidos (Quadro 1) e ressaltar a alta densidade tecnológica de seus 

equipamentos, ainda disponibiliza imagens de toda a estrutura do hospital: da 

entrada do Hospital aos tipos de suítes dos pacientes, sempre procurando 

evidenciar todo o conforto e requinte de suas instalações (Figuras 15, 16, 17 e 18). 
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Mapa 13: Estabelecimentos de privados de saúde de alta complexidade em Natal. 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica por Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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Serviços de saúde disponibilizados pelo Hospital Promater 

Exames/serviços Ultrassonografia; Ecocardiografia; Teste ergométrico;   
Raio x; Tomografia computadorizada; Laboratório de 
análises clínicas; Laboratório de análises patológicas; 
Endoscopia 

Especialidades Angiologia; Cardiologia; Cirurgia do aparelho digestivo;  
Cirurgia geral;  Cirurgia Plástica;  Clínica Médica;  
Endoscopia;  Ginecologia; Nefrologia; Neonatologia;  
Neurologia; Mastologia;  Obstetrícia; Ortopedia; 
Otorrinolaringologia; Pediatria; Tomografia; Ultra-
sonografia; Urologia; Vascular 

Quadro 1: Serviços de saúde disponibilizados pelo Hospital Promater 
Fonte: Hospital Promater, 2010 

 

          

 

        
Figuras 15, 16, 17, 18: A Entrada do Hospital Promater, sua Recepção ou sala de espera, Suite A, e 
UTI Adulto, respectivamente. 
Fonte: Hospital Promater, 2010. 

 

Também no bairro Lagoa Nova, encontramos outro grande hospital da cidade 

com características semelhantes às discutidas anteriormente, trata-se do Hospital do 

Coração, inaugurado no início do ano 2000 (Figuras 19 e 20). De acordo com 

informações disponíveis no endereço eletrônico do hospital, ele foi construído pelos 

médicos do Centro Cardiológico de Natal, que em 1995, “decidiram levar adiante seu 

projeto de criar um hospital que congregasse profissionais qualificados, atendimento 

humanizado, tecnologia de última geração e uma infraestrutura semelhante a dos 
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melhores centros médicos do país” (HOSPITAL DO CORAÇÃO, 2010). Apesar 

dessa referência à Cardiologia, o Hospital do Coração também teve agregado ao 

seu projeto, outras especialidades médicas como: Pneumologia, Hematologia, 

Otorrinolaringologia e Radiologia, entre outras. 

 

  
      Figuras 19 e 20: Hospital do Coração, externamente e internamente (respectivamente) 
      Fonte: Hospital do Coração, 2010. 

 

 Além do atendimento hospitalar, o Hospital do Coração ainda conta com uma 

grande variedade de clínicas e consultórios em suas instalações, são elas (Quadro 

2): 

 

Clínicas e consultório do Hospital do Coração e suas respectivas 
especialidades 

Clínicas e consultórios Especialidades 

Otocentro RN Cirurgia Plástica, Fonoaudiologia, Oftamologia, 
Otorrino e Pediatria, e ainda é pioneira em 
Implante Coclear 

Endovasc – Angiologia, Diagnósticos e 
Terapias Endovasculares 

Angioradiologia e Endoproteses, e Aneurisma 
Torácico 

Oncoclínica São Marcos Clínica Geral, Hematologia, Oncologia, 
Infectologia, Endocrinologia, Urologia, Neuro-
cirurgia, e Cirurgia plástica 

Unitorax Pneumologia, Endocrinologia, Neurologia, 
Nefrologia, Nutrição, Psicologia, Infectologia, 
Psiquiatria, Cirurgião Geral, Cirurgião Torácico e 
Angiologia e Cirurgia Vascular 

Ecocentro Cardiológico Cardiologia e Geriatria 

Quadro 2: Clínicas e consultórios do Hospital do Coração e suas respectivas especialidades  
Fonte: Hospital do Coração - 2010 

 

Também com as características físicas já descritas, temos, o hospital central 

do plano de saúde Unimed (Figura 21), inaugurado em 2004, no bairro Lagoa Nova, 

na rua Antônio Basílio, que fica às margens da principal via expressa da cidade, a 
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avenida Senador Salgado Filho. Esse grande objeto geográfico atende a uma 

significativa quantidade de serviços de saúde ofertados por essa cooperativa, e é um 

dos maiores e mais bem equipado hospital do estado do Rio Grande do Norte. Os 

serviços de saúde prestados pelo Hospital Unimed Natal (Quadro 3) também 

revelam a acentuada incorporação tecnológica na medicina, apresentando uma alta 

densidade técnica e científica, tais aspectos são amplamente ressaltados no 

marketing realizado, objetivando a comercialização de seus serviços. 

 

 
Figura 21: Hospital Unimed Natal 
Fonte: Edseisy Tavares, 2010. 
 

 

Serviços de saúde disponibilizados pelo Hospital Unimed Natal 

Tomografia Computadorizada 

Radiologia (Raios X) 

Ultra-sonografia (geral e especializada) 

Ecocardiografia bidimensional com Doppler transtorágico, transesofágico e eco de stress 
Doppler vascular Colorido 

Hemodinâmica 

Pronto-Atendimento 

Centro Cirúrgico equipado para cirurgias de grande porte 

Neurocirurgia e videocirurgias 

Unidade de Terapia Intensiva 

Unidade de Dor Torácica 

Laboratório de Análises Clínicas (geral e Especializada)  

  Quadro 3: Serviços de saúde disponibilizados pelo Hospital Unimed Natal 
  Fonte: Hospital Unimed Natal, 2010 
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A criação de hospitais, assim como de clínicas com o objetivo de constituir 

uma rede própria de serviços como fez a Unimed, vem se tornando uma estratégia 

cada vez mais corrente pelos planos de saúde, considerando que mesmo mantendo 

a qualidade dos serviços, a rede consegue diminuir significativamente os seus 

custos em relação ao que seria gasto com a contratação de outros prestadores, sem 

mencionar que tendo condições de garantir o atendimento de seus clientes dentro 

da própria rede, os planos tem possibilidade de controle sobre o preço de mercado 

dos serviços a serem contratados.  

Todos esses três grandes estabelecimentos de saúde, mais a Unidade 

Cardiológica (UNICOR) e o instituto do Coração de Natal (INCOR Natal), também 

localizados em Lagoa Nova, surgiram sob uma intensa expansão dos serviços 

privados de saúde (a partir dos anos 1990), sendo favorecidos, sobretudo pelo 

modelo neoliberal em plena ascensão, que pregando um encurtamento do estado e, 

por conseguinte, do atendimento dos serviços mais básicos para a sociedade, 

favoreceu a realização dessas atividades pela esfera privada, conforme já 

destacado. 

Além disso, esses estabelecimentos de saúde são representativos da 

seletividade socioespacial da expansão desses serviços no território. Vale destacar 

que todas essas unidades, já surgem em um momento de ampla expansão do meio 

técnico-científico-informacional, ou seja, momento em que o uso do território é, cada 

vez mais, relacionado com as modernizações seletivas que atingem o espaço 

geográfico de maneira desigual. 

A dispersão dessas unidades de alta complexidade para o bairro Lagoa Nova 

também pode ser evidenciada pela distribuição espacial de equipamentos médico-

hospitalares necessários à realização destes tipos de procedimentos com altas 

cargas de ciência e tecnologia. Entre os equipamentos que compreendem esse 

arsenal tecnológico da área médica, destacamos aqui o microscópio cirúrgico e o 

tomógrafo computarizado, que estão localizados em um total de 11 em Lagoa Nova 

dos 33 existentes na cidade, e 4 dos 18, respectivamente (Mapas 14 e 15). 
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Mapa 14: Distribuição espacial em Natal dos equipamentos microscópios cirúrgico.  
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS.   
Elaboração Cartográfica por Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy S. Barbalho Tavares. 
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Mapa 15: Distribuição territorial em Natal dos equipamentos tomógrafos computadorizados.  
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS.   
Elaboração Cartográfica por Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy S. Barbalho Tavares. 
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Pela grande quantidade de hospitais e clínicas do bairro na especialidade de 

Cardiologia, relevantes exemplos do proposto acima podem também ser 

confirmados por intermédio da análise da espacialização de equipamentos como o 

eletrocardiógrafo e o marcapasso temporário. Com relação ao primeiro, verificamos 

que o mesmo está presente em 88 estabelecimentos privados da cidade, 

apresentando a seguinte distribuição: são 42 em Tirol, 8 em Petrópolis, 27 em Lagoa 

Nova, 6 no Alecrim, 1 em Igapó, 2 em Nazaré e 2 nas Quintas (Mapa 16), já no que 

se refere ao segundo, registra-se a existência desses em 7 estabelecimentos 

privados da cidade, dos quais 2 localizam-se em Lagoa Nova. 

Ainda é relevante tratarmos aqui do marketing e da propaganda realizados 

por essas empresas de saúde, visto que no período atual conforme pontua Santos 

(2007a), a produção do consumidor, precede a produção de bens e serviços. Assim 

sendo, entendemos que a crescente artificialização do território, que se configura na 

tecnoesfera, é inseparável da psicoesfera, que neste caso, através da publicidade, 

“tanto introduz quanto amplia a racionalidade no âmbito dos desejos e das vontades” 

(ANTONGIOVANNI, 2003, p. 188).   

É por isso que a publicidade vem sendo uma estratégia, cada vez mais 

corrente nesse setor, haja vista que no período atual, tornou-se um instrumento 

indispensável ao funcionamento das empresas, tanto na conquista de novos 

mercados, como na criação de novas necessidades. Segundo Silveira (1999, p. 

197), “a publicidade, hoje, inunda cada interstício da sociedade e antecipa a vocação 

de consumo da produção material”. No que diz respeito às empresas de serviços de 

saúde privados mencionadas anteriormente, verificamos um uso intenso da 

publicidade como forma de ampliação de seus mercados, sendo válido ressaltar 

ainda que a opção das formas de propaganda utilizadas por essas empresas são 

representativas de atividades de grande capital que apresentam altas densidades 

tecnológica e organizacional, e que pertencem ao que Santos (1979), definiu como 

circuito superior da economia urbana.    
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Mapa 16: Distribuição territorial em Natal dos equipamentos eletrocardiografo.  
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS, 2009.   
Elaboração Cartográfica por Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy S. Barbalho Tavares. 
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São emblemáticas, enquanto formas de publicidades utilizadas por essas 

empresas, as propagandas televisivas e os outdoors, além de seus próprios sites, 

que sempre destacam, na oferta dos seus produtos, a qualidade dos serviços de 

saúde ofertados com ênfase na alta incorporação tecnológica, assim como também 

são enfáticos quanto a questão do conforto, da segurança e do bem-estar 

proporcionados aos seus clientes, ou seja, trabalham com a criação de uma 

psicoesfera e de uma tecnoesfera que reproduz os seus interesses.  

Mais um exemplo ilustrativo dessa realidade é a intensa publicidade realizada 

através de outdoors pelos planos de saúde, hospitais e clínicas da cidade. Neste 

contexto, merecendo destaque o marketing realizado pelo Hospital de Coração que 

além de divulgar seus serviços em revistas, jornais televisivos, em site próprio e em 

outdoors localizados nas principais vias de circulação da cidade, ainda adapta os 

textos da propaganda aos eventos que estão ocorrendo na cidade ou no mundo, 

como nos demonstra a imagem publicitária utilizada em um outdoor no período da 

Copa do Mundo de 2006 (Figura 22). 

 

 
 Figura 22: Propaganda do Hospital do Coração no período da Copa do Mundo de 2006. 
 Fonte: Hospital do Coração, 2009 

 

Apesar da presença desses grandes hospitais no bairro Lagoa Nova, 

principalmente a partir dos últimos quinze anos, já ser uma grande evidência da 

dispersão dos serviços para este bairro, outros dados também demonstram a 

vigência desse processo, que como já ressaltamos ocorrem em todos os níveis 

hierárquicos de prestação desses serviços. Neste contexto, a distribuição espacial 

dos serviços de média complexidade, englobando os três níveis de referência são 

elucidativos da ocorrência do movimento de dispersão dos serviços de saúde 
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privados de Natal, dada a significativa quantidade de serviços existentes no bairro 

Lagoa Nova na contemporaneidade (Mapa 17). 

 

 
 Mapa 17: Estabelecimentos de média complexidade englobando os três níveis de referência.  
 Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS, 2009.   
 Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy S. Barbalho Tavares. 
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Embora para o caso de Lagoa Nova, a dispersão de serviços de saúde 

aconteça com quase todas as especialidades e em quantidades significativas, vale 

salientar que, assim como ocorre com outras áreas da cidade, uma grande parte dos 

serviços que mais vem se dispersando para o bairro são os serviços odontológicos, 

modalidades que melhor se distribuem no território. Esses consultórios 

odontológicos, como também as outras especialidades médicas vem se instalando 

no bairro tanto em consultórios isolados, quanto também em salas alugadas em 

edifícios e shoppings, que conforme analisamos são as novas localizações buscadas 

para o estabelecimento de clínicas e consultórios médicos na cidade. 

Ainda analisando a dispersão dos serviços de saúde privados para o bairro 

Lagoa Nova, verificamos que além dos serviços de alta e média complexidade, a 

atenção primária também vivencia esse processo. Conforme salientamos, os 

estabelecimentos que realizam somente procedimentos de atenção básica de 

natureza privada são bastante restritos no território. Portanto, torna-se relevante 

ressaltar que dos poucos estabelecimentos pertencentes a este nível de hierarquia, 

32% se encontram em Petrópolis, 25% em Tirol, e outros 25% estão em Lagoa Nova 

(Gráfico 11), evidenciando mais uma vez que este bairro vem sendo uma das áreas 

mais selecionadas para a instalação de serviços de saúde privados no percurso 

deste movimento de dispersão. 

 

 
Gráfico 11: Localização dos estabelecimentos de saúde ambulatorial privados que  
realizam somente procedimentos de atenção básica. 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS, 2009.   
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Porém, é preciso destacar que a presença dos serviços privados de saúde no 

bairro Lagoa Nova não se configura seguindo a mesma lógica de organização 

espacial que estes serviços apresentam nos bairros Petrópolis e Tirol, pois embora 

contando com um significativo número de clínicas e hospitais, os serviços se 

encontram dispersos por esse bairro, ou seja, não há uma contigüidade e não se 

forma uma aglomeração como é notório ao longo de vários trechos de Petrópolis e 

Tirol. Com efeito, não se constata ainda que as grandes unidades estejam atraindo 

para suas proximidades outros serviços clínicos, considerando que são unidades 

pontuais e que na área de seu entorno prevalecem outros tipos de atividades, tanto 

relacionadas a outros setores de comércio e serviços quanto também à moradia. 

Ainda buscando elucidar melhor este uso do território pelos serviços de saúde 

privados no bairro de Lagoa Nova, torna-se válido ressaltar que em virtude de não 

se formarem em nenhuma das ruas do bairro uma área de especialização nestes 

serviços, não há margem para o surgimento de uma significativa quantidade de 

atividades complementares a esta atividade, ou seja, não forma-se ainda um 

corredor sanitário, assim como ocorre na área de concentração territorial destes 

serviços. 

No caso do bairro Lagoa Nova, a demanda por atividades alimentícias tanto 

de pacientes e acompanhantes, quanto das pessoas que trabalham nas clínicas e 

nos hospitais, tende a ser suprida ou no próprio hospital, ou em estabelecimentos 

próximos, que, no entanto, não atendem ou não estão localizados alí exclusivamente 

ou sobremaneira em razão dos serviços de saúde privados presentes na área, fato 

semelhante ocorre com os estacionamentos, e pontos de transporte. 

Como pudemos constatar, essa expansão de unidades privadas de saúde 

para Lagoa Nova demonstra a lógica dinâmica do uso do território promovido por 

essas empresas na cidade de Natal, isto porque elas passaram a buscar novas 

áreas com as mesmas condições técnicas de Petrópolis e Tirol (infraestrutura e 

acessibilidade), mas com a vantagem de apresentarem uma melhor relação de custo 

benefício, como preço do solo mais reduzido, o que por consequência aumenta a 

possibilidade de uma maior rentabilidade com a realização de suas atividades. 

É nesta mesma perspectiva que muitas empresas de saúde privadas também 

estão se instalando próximo ou na avenida Engenheiro Roberto Freire, análogo ao 

que ocorre com as avenidas que cortam o bairro Lagoa Nova é um eixo de 

concentração de comércio e serviços, e de grande circulação de pessoas. Ao 
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contrário desse último, essa área não vem sendo grande alvo de dispersão de 

unidades de alta complexidade, e sim de média, prevalecendo estabelecimentos 

com perfil ou estrutura física semelhante aos encontrados no bairro Lagoa Nova 

para os mesmos tipos de serviços. Entretanto, o movimento de dispersão mesmo 

com relação aos serviços de média complexidade, ainda atinge de forma incipiente 

essa parte do território, considerando o que ocorre em Lagoa Nova. 

Esses serviços de saúde privados localizados à margem da avenida 

Engenheiro Roberto Freire são abundantemente encontrados na parte que 

corresponde ao bairro Capim Macio, nas proximidades do Supermercado Nordestão 

e do Shopping CCAB Sul, área que vem apresentando uma dinâmica impulsionada 

pelo comércio e pelos serviços. Neste subespaço encontramos a Prontoclínica e 

Maternidade Dr. Paulo Gurgel, referência para boa parte da Região Administrativa 

Sul, pois, com exceção dos estabelecimentos localizados no bairro Lagoa Nova, é 

uma das maiores e mais bem equipadas unidades de saúde privadas da região, 

oferecendo serviços de hospital, maternidade e diversas especialidades, 

funcionando 24 horas (Quadro 4). 

 

Serviços disponibilizados pela Prontoclínica e Maternidade Dr. Paulo 

Gurgel 

Hospital Cirurgia, Internação, Laboratório de Raio-x, 
Serviços de enfermagem, Ultrassonografia, 
Videolaparoscopia 

Maternidade Parto cesariano, Parto normal, Cirurgia 

Especialidades Bucomaxilofacial, Cirurgia geral, Clínica geral, 
Dermatologia, Fonoaudiologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Infectologia, 
Laboratório de análise, Medicina dotrabalho, 
Obstetrícia e Ginecologia, Oftamologia, 
Ortopedia e Traumatologia, 
Otorrinolaringologia, Pediatria 

Quadro 4: Serviços disponibilizados pela Prontoclínica e Maternidade Dr. Paulo Gurgel. 
Fonte: Prontoclínica e Maternidade Dr. Paulo Gurgel, 2010 

 

Além da presença dessa grande unidade, também já se constata na área a 

existência de uma série de clínicas e consultórios que em alguns trechos chegam a 

formar uma área de especialização nestes serviços, dada a organização espacial 

que estes apresentam no bairro, ou seja, em uma mesma rua ou quarteirão, 

encontramos vários estabelecimentos vizinhos, alguns da mesma especialidade, 

outros não. 
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A partir do exposto, podemos considerar que o uso do território pelos serviços 

de saúde privados na contemporaneidade vem engendrando um movimento de 

dispersão desses serviços, os quais além de ocorrer com os estabelecimentos que 

atendem a uma clientela que auferem rendas suficientes para arcar com os seus 

custos, também vem se dando para outros tipos de prestadores de serviços de 

saúde privados, que embora oferecendo as mesmas especialidades médicas, são 

voltados para um público pertencente a uma classe social com poder aquisitivo 

inferior, conforme evidenciaremos em seguida. 

 

 

4.3 A POPULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE SAÚDE E SUA 
DISPERSÃO NO TERRITÓRIO DE NATAL 
 

 

A dispersão dos serviços privados de saúde para Lagoa Nova ocorre 

concomitantemente à permanência de uma concentração destes serviços em 

Petrópolis e Tirol, o que evidencia a presença de um significativo mercado de 

consumo desta atividade na cidade. Esta expansão bem como a atual dispersão dos 

serviços privados de saúde em Natal, não ocorrem somente para atender a esses 

consumidores que auferem rendas suficientes para pagar pelos serviços ofertados 

pela empresas hegemônicas do ramo da saúde privada. A dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde oferecidos pelo SUS, mesmo àqueles de atenção básica, de 

baixa complexidade, associada à existência de pessoas com salários muito baixos 

ou vivendo de atividades ocasionais, cria, simultaneamente, como afirma Santos 

(2007b), diferenças quantitativas e qualitativas no consumo e assim, 

consequentemente, outro perfil de prestação de serviços privados de saúde na 

cidade. 

Segundo Santos (2009), em função da simultaneidade entre a modernização 

das atividades e a expansão da pobreza nas cidades, ocorre uma “segmentação da 

economia urbana”, que promove uma “proliferação de atividades com os mais 

diferentes níveis de capital, trabalho, organização e tecnologia, menores que no 

setor moderno” (SANTOS, 2009, p. 92), surgindo para atender à crescente demanda 

por esses serviços existente na cidade, demanda esta que não é assistida pelas 

empresas mais hegemônicas da economia urbana.  
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Nestes termos, assim como para outros setores, o surgimento de uma 

significativa classe média e baixa, possibilita a emergência de um mercado de saúde 

privado em Natal caracterizado por uma série de serviços de menor uso de capital e 

sem os mesmos atributos qualitativos oferecidos pelas empresas e grandes 

estabelecimentos do setor de saúde privada da cidade, considerando que as 

camadas sociais de baixa renda “pelas suas exigências de consumo e pela sua 

própria situação nos espaço urbano” (SANTOS, 2009, p. 94) justificam o 

funcionamento desse mercado de serviços. 

Este novo mercado de saúde privada, além de apresentar condições técnicas, 

financeiras e organizacionais, diversas daquelas das empresas hegemônicas, 

também usam o território de forma diferente. Enquanto as empresas mais 

capitalizadas da cidade primam por uma localização, no meio ambiente construído, 

que tenha uma alta carga de ciência, tecnologia e informação, os serviços de saúde 

que atendem a uma clientela mais popular buscam espaços “constituídos por formas 

não atualizadas”, pois são nestes onde “a economia não-hegemônica e as classes 

sociais hegemonizadas encontram as condições de sobrevivência” (SANTOS, 

2008c, p. 74). 

Torna-se evidente que os objetos técnicos criados por essas ações 

intencionalizadas a expandir esse tipo de serviço de saúde, irão se espacializar em 

localizações específicas da cidade, que ofereçam condições para a sua reprodução. 

Dessa forma, devemos considerar o que assinala Santos (2008c, p. 107) ao nos 

alertar para o fato que de no período atual, “os objetos são criados com 

intencionalidades precisas, com um objetivo claramente estabelecido de antemão. 

Da mesma forma, cada objeto é também localizado de forma adequada para que 

produza os resultados que dele se esperam”. 

Assim, também constatamos uma seletividade espacial dessas atividades que 

atende a uma clientela popular, sendo que esta irá obedecer a outros preceitos que 

diferem radicalmente daqueles buscados pelos agentes dominantes desse setor na 

cidade. É por isso que um pleno entendimento da dinâmica dos serviços de saúde 

privados na cidade de Natal deve ter como base a totalidade do seu território, pois 

somente assim será possível compreender que em cada subespaço esses serviços 

se realizam de maneiras diferentes.   

O meio ambiente construído de interesse dessas empresas de saúde menos 

capitalizadas é aquele correspondente as áreas da cidade que se configuram como 
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pontos de comércio popular, que apresentam grande circulação de pessoas, pontos 

de confluência de várias linhas de ônibus, e ainda onde se possam encontrar para o 

estabelecimento das clínicas e consultórios, galerias e/ou prédios que 

predominantemente detêm baixos custos de aluguel.  

Áreas com essas características são fundamentais para o desenvolvimento e 

reprodução de atividades de saúde dessa natureza, pois são atrativas para os 

clientes que irão procurar por esses serviços, considerando que já são conhecidas 

deles, onde comumente circulam para a realização de compras e utilização de 

serviços, e são bem assistidas pelo transporte público que é seu principal meio de 

locomoção dentro da cidade. Além disso, os estabelecimentos que aí se localizam 

ainda cobram taxas menores pelo uso dos serviços de saúde em relação aos demais 

estabelecimentos de saúde da cidade, dado que a diminuição do preço do aluguel 

ou do imóvel, e o menor capital investido na infraestrutura, seja dos equipamentos, 

ou do prédio, permite que os serviços sejam ofertados a preços bem inferiores que 

os cobrados nas clínicas localizadas em outras áreas da cidade.  

Conforme podemos observar, mesmo não se localizando em áreas altamente 

privilegiadas, com acentuada densidade técnica, determinados serviços de saúde, 

vão escolher áreas para sua localização que sejam marcadas por determinados 

objetos técnicos, como terminais de ônibus, corredores de ônibus, os calçadões, as 

grandes vias de acesso e os “imóveis desvalorizados e deteriorados”, revelando 

desse modo, como nos aponta Montenegro (2006, p. 125), “o papel ativo do espaço 

no condicionamento da localização e da realização das atividades”. 

Orientados por essa lógica verificamos que uma boa parte desses tipos de 

estabelecimentos de saúde vem se localizando nos bairros Alecrim e Cidade Alta, e 

nas áreas dos novos subcentros da cidade, como é o caso da Região Administrativa 

Norte nas avenidas Bacharel Tomaz Landim e Doutor João Medeiros Filho, e da 

Região Administrativa Sul na avenida Airton Senna, que são, na atualidade, o meio 

ambiente construído mais condizente com a realidade dos espaços necessários para 

o estabelecimento dessas atividades. 

Assim, tanto para o centro da cidade quanto para os seus subcentros, que 

são entendidos por Côrrea (1999) como miniaturas do centro por possuírem uma 

gama complexa de tipos de lojas e de serviços, temos também um movimento de 

dispersão de atividades de saúde privadas. No entanto, neste caso, os hospitais, as 

clínicas e os consultórios vão apresentar um perfil diferenciado dos encontrados na 



156 

 

área de concentração, pois embora a maioria dos serviços de saúde localizados 

nesta área de dispersão, seja de média complexidade, isto é tem-se a prestação de 

serviços de saúde de especialidades idênticas aos localizados em Petrópolis, Tirol, e 

em Lagoa Nova, o nível tecnológico, organizacional e de capital é muito diferente, 

assim como o preço dos serviços oferecidos. 

Outra questão que também difere esses serviços dos encontrados nas áreas 

de concentração, é que os objetos técnicos criados para a prestação dos mesmos, 

não se organizam espacialmente de forma concentrada, mas sim de forma mais 

dispersa no território, considerando que suas intencionalidades são outras, e que os 

espaços que o abrigam também servem de abrigo para outras atividades, o que de 

um modo ou de outro termina por restringir a sua expansão, pois, atividades que se 

mostram mais rentáveis que as de saúde para aquela localização podem pagar mais 

por um aluguel nesta área. 

Ainda é preciso considerar também nesse movimento de dispersão, que as 

atividades de saúde que atendem demandas mais frequentes tais como clínicos 

gerais e alguns médicos especialistas como, por exemplo, Oftamolologia, Pediatria, 

Ginecologia, além de odontólogos e laboratórios que realizam exames simples, são 

mais sucintas à dispersão, enquanto que àquelas especialidades médicas que 

atendem demandas menos frequentes, tendem a ocorrer de forma mais pontual, no 

caso de Natal, principalmente na área de concentração desses serviços. 

A Cidade Alta é exemplo concreto dessa realidade, pois é o bairro que 

apresenta o maior número de estabelecimentos de saúde privados depois de 

Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova, com um total de 100 unidades, as quais realizam em 

sua grande maioria, serviços de média complexidade (Mapa 18), com destaque para 

consultórios médicos e clínicas com poucas especialidades, a maioria 

correspondente aos serviços enunciados anteriormente, sobretudo Oftalmologia e 

Odontologia, que, aliás, são as principais atividades desse movimento de dispersão 

de serviços de saúde tanto para esse bairro quanto para o bairro Alecrim. 

As atividades de saúde privadas no bairro Cidade Alta não ocorrem de forma 

concentradas, somente em poucos trechos encontramos estabelecimento vizinhos 

um dos outros. Nos chama atenção que enquanto as clínicas e consultórios se 

instalam em áreas de diversidade, centrais de vendas de planos de saúde formem 

enclaves de especialização deste tipo de serviço no bairro, como a rua Felipe 

Camarão que apresenta uma concentração especificamente desta atividade. 
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Mapa 18: Total de estabelecimentos privados de saúde em Natal, com destaque para distribuição por 
nível de complexidade dos serviços localizados na Cidade Alta. 
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde / CNES – DATASUS   
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório / Organização dos dados: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
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As atividades de saúde que vem se instalando na Cidade Alta estão fazendo 

uso de subespaço do território que pertencem a divisões pretéritas do trabalho, 

espaço que, em muitos casos, não mais interessa aos agentes dominantes e suas 

atividades altamente modernas, mas que pelo contrário ainda exercem grande 

atratividade àqueles agentes portadores de capitais e técnicas que não são tão 

exigentes do ponto de vista das modernizações contemporâneas (SANTOS, 2009) 

como é o caso desses serviços de saúde que aí se instalaram. 

No entanto, a escolha por esse bairro dar-se-á também por outras questões, 

como mencionado anteriormente. Primeiro porque embora a Cidade Alta tenha 

perdido, para uma parcela da população natalense, seu caráter de centralidade, 

para outros segmentos sociais, sobretudo, àqueles de média e baixa renda este 

permanece, principalmente devido à especificidade dos serviços e produtos que se 

localizam nesta área; e segundo porque é um dos poucos bairros da cidade que é 

servido pela maior parte das linhas de transportes coletivos, constituindo-se, desse 

modo, o itinerário de linhas de todas as regiões administrativas de Natal. 

Realidade semelhante a do bairro Cidade Alta, também ocorre com o do 

Alecrim, que pelas mesmas atribuições territoriais vem sendo outro subespaço da 

cidade que exerce atratividade para determinados serviços privados de saúde. Esse 

bairro caracterizado como sendo tipicamente de comércio popular, abriga um grande 

número de clínicas, que objetivam atender a uma clientela que não tem condições 

de pagar por planos de saúde com preços elevados e nem tem condições de arcar 

com os altos custos dos serviços oferecidos nos estabelecimento encontrados em 

Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova, principalmente.  

A localização mais precisa dos serviços de saúde privados no Alecrim é a 

área onde estão concentradas todas as outras atividades comerciais, isto é, as 

avenidas Presidente Bandeira e Coronel Estevam e a rua Amaro Barreto, que são o 

centro nervoso do comércio popular de Natal. Nesse sentido, a expansão dos 

serviços de saúde privados em áreas de comércio popular apresenta peculiaridades 

que a diferencia veemente da organização espacial encontrada em Petrópolis e 

Tirol. Com efeito, constatamos que esses serviços se dão em ambientes de 

diversificação de atividades econômicas, ou seja, os serviços de saúde dividem 

espaço com outras atividades que não tem nenhuma relação com este tipo de 

serviço, tais como lojas de calçados, de eletrodomésticos e de roupas, além de 

número variado de camelôs.  
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Apesar de algumas clínicas e consultórios médicos maiores ocuparem todo 

um prédio, prevalece a instalação desses serviços em prédios que tem em seu 

andar térreo, outra atividade comercial, e somente no primeiro andar o serviço de 

saúde, tal como verificamos no Alecrim, onde alguns estabelecimentos de 

odontologia estão localizados em prédios antigos e deteriorados, dividindo o espaço 

com outras lojas comerciais (Figura 23). 

Destarte, podemos dizer que a exposição dessas ideias encontra paralelo 

com aquilo que propugna Silveira (2007b, p 154), quando esta estabelece que, “en 

la ciudad grande, cada agente encuentra su lugar, es decir, un medio apto para la 

producción de uma vida de relaciones que posibilite el trabajo”. 

 
 

 
Figura 23: Consultório odontológico localizado no primeiro andar de um prédio no  
Alecrim  
Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 

 

Assim, como já explicitamos em Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova, os serviços 

de saúde privados estão localizados predominantemente em modernos edifícios que 

apresentam em muitos casos, uma arquitetura monumental com a utilização de 

mármore e vidros fumês em suas fachadas. Enquanto que a maioria dos prédios que 

servem de abrigo aos serviços de saúde privados nos bairro Alecrim não foi alvo de 
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grandes reformas para a instalação destas atividades, encontrando-se hoje bastante 

danificados, como mencionado anteriormente, pois muitos desses edifícios 

ocupados por esses serviços fazem parte de momentos pretéritos da urbanização da 

cidade, tendo sido construídos pelos idos da década de 1950 e 1960. 

À exceção de grande parte dos estabelecimentos de saúde privados 

encontrados no Alecrim, encontra-se no bairro uma clínica que além de oferecer 

várias especialidades, inclusive não somente as mais correntes, tem instalações 

similares às encontradas nos bairros Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova. Trata-se da 

Multimedical (Figura 24) que apresenta duas unidades na avenida Presidente 

Bandeira, e uma diversidade de especialidades médicas, exames de imagem, e 

serviços de odontologia e estética (Quadro 5), todos fazendo uso de uma alta 

densidade de equipamentos tecnológicos. Embora discrepe da maior parte dos 

estabelecimentos do bairro nas questões apresentadas acima, quanto a questão dos 

preços cobrados pelas consultas e exames e a clientela a que atende, a clínica 

Multimedical oferece o mesmo padrão que os demais.  

 

 
Figura 24: Clínica Multimedical localizada na avenida Presidente Bandeira, Alecrim 
Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 
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Serviços de saúde disponibilizados pela clínica Multimedical no Alecrim 

Serviços Especialidades e exames 

Especialidades médicas Angiologia, Alergologia, Cardiologia, Clínico 
Geral, Dermatologia, Endocrinologia, 
Fisioterapia, Gastroenterologia, Geriatria, 
Ginecologia, Laboratório de Análises Clínicas, 
Medicina do Trabalho, Mastologia, Neurologia, 
Nutrição, Obstetrícia, Ortopedia, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Proctologia, Pneumologia, 
Pneumologia Pediátrica, Pediatria, Psicologia, 
Pré-Natal, Reumatologia, Terapia Ocupacional, 
Urologia  

Exames de Imagem Dessintometria Óssea, Eletroencefalograma, 
Mamografia, Ressonância Magnética, 
Tomografia Computadorizada, 
Ultrassonografia, Urografia Excretora 

Odontologia Ortodontia, Endodontia, Odontologia 
Pediátrica, Raio-x Odontológico 

Estética Carboxiterapia, Cirurgia plástica, Depilação a 
Laser, Tratamento de gordura localizada e 
celulite, Rejuvenescimento Facial e Corporal 

Quadro 5: Serviços de saúde disponibilizados pela clínica Multimedical no Alecrim 
Fonte: Clínica Multimedical, 2010. 

 
 

Como destacado anteriormente tanto no Alecrim quanto na Cidade Alta 

encontramos um número considerável de clínicas médicas especializadas em 

Oftalmologia e Odontologia. Com relação aos serviços de oftalmologia prestados 

nestes bairros verificamos a existência de um acontecer complementar (SANTOS, 

2006; SANTOS e SILVEIRA, 2003) entre o mercado de óticas e a expansão desse 

serviço médico, considerando que a maioria das óticas apresenta uma espécie de 

convênio com determinadas clínicas médicas desta especialidade, de modo que, o 

cliente confirma a compra do óculos em uma loja e é encaminhado com uma carta 

de crédito (determinado desconto) para a realização do exame em uma das clínicas 

conveniadas que pode está instalada no próprio bairro ou não. 

Quanto aos serviços de odontologia e ortodontia, podemos dizer que embora 

inicialmente tenham estado restritos às classes sociais mais abastadas, devido aos 

seus elevados custos, na atualidade já atendem ao mercado popular, o que 

comprova a tese de Santos (2008c), de que no período atual a técnica e a ciência 

invadem a todos os interstícios da sociedade. Nessas atividades de saúde que 

surgem para atender a esse mercado popular verificamos tanto a existência de 

preços mais acessíveis, quanto formas de pagamento facilitadas por meio de 

financiamentos flexíveis, inclusive fazendo uso de carnês, o que é uma situação 
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tipicamente característica do circuito inferior da economia urbana (SANTOS, 1979), 

o qual também passa a permear os serviços privados de saúde. 

Portanto, é interessante ainda ressaltarmos com relação às diferenças entre 

os serviços que se expandem em Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova, e os que estão 

encontrando abrigo nos bairros Alecrim, Cidade Alta e nos subcentros, que estas 

não ocorrem somente quanto ao valor pago pela prestação dos serviços, mas 

também no que se refere às formas de pagamento. Enquanto os estabelecimentos 

localizados nos primeiros bairros trabalham com atendimentos particulares, mas 

também com convênios com planos de saúde, nas outras áreas, a maioria das 

clínicas, consultórios e laboratórios só atende através de pagamentos particulares. 

Porém, como já foi dito, existem em alguns deles, modalidades de pagamento que 

dificilmente se vê em estabelecimentos de saúde que estejam localizados em outra 

parte do território como é o caso do uso de carnês, principalmente nos consultórios 

odontológicos. 

Ainda é preciso reiterar sobre o movimento de dispersão dos serviços de 

saúde privados, que, embora os subcentros venham vivenciando uma expansão 

destes serviços, ao contrário dos bairros Cidade Alta, Alecrim e Lagoa Nova, eles 

vão apresentar uma pequena quantidade destes, os quais estão localizados em um 

único trecho da área e cercados por outras atividades econômicas, pertencendo a 

maioria delas, ao varejo moderno ou a centros de comércio popular.   

Entretanto, ressaltamos que a expansão desses serviços nos núcleos 

secundários de atividades comerciais, ou seja, nas áreas das regiões administrativas 

Norte e Sul seguem os mesmos preceitos que são comuns às outras áreas da 

cidade que apresentam esse processo, de modo que o uso do território é conferido 

em virtude de uma seletividade socioespacial, que leva em consideração, uma 

economia no preço da terra ou do aluguel, e o fato de serem áreas atrativas para 

uma boa parcela dos consumidores, por gerar economia de transporte e tempo, 

dado que se localizam próximos as suas residências. 

É preciso destacar que esse movimento de dispersão é mais intenso na 

Região Administrativa Norte que na Região Administrativa Sul, mais especificamente 

na avenida Airton Sena. Sendo que na Região Administrativa Norte, a área de maior 

expressão desse processo são as avenidas Tomaz Landim e Doutor João Medeiros 

Filho, ambas se constituindo em importantes eixos de fluidez dessa região por se 

apresentarem como o principal ponto de conexão entre esta área da cidade e as 
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outras zonas de Natal. Desse modo, por aí passam diariamente um número 

expressivo de automóveis e transportes públicos, o que justifica a localização de 

inúmeros serviços, entre os quais os de saúde ao longo dessas vias. 

  Nos casos dos subcentros das regiões administrativas Norte e Sul além da 

expansão da odontologia e em menor escala da ortodontia, há também a expansão 

dos Laboratórios de Análise clínicas e as clínicas de Fisioterapia. Todavia, são 

notórias as diferenças de amplitude e complexidade de especialidades, além da 

dimensão e sofisticação das instalações, entre os serviços encontrados nesta área e 

àqueles onde os estabelecimentos são voltados para atender predominantemente a 

um público com maior poder aquisitivo. 

As diferenças entre os serviços de saúde encontrados em Petrópolis, Tirol e 

Lagoa Nova, e os que encontraram abrigo no Alecrim, Cidade Alta e na área dos 

subcentros supracitados, ainda se revelam na forma da publicidade utilizada pelos 

mesmos. Enquanto que os primeiros, conforme explicitamos fazem uso de uma 

gama de recursos tipicamente usada por atividades pertencentes ao circuito superior 

da economia urbana, como por exemplo, site próprio, outdoors, propaganda 

televisivas entre outros (Figura 25), os segundos recorrem ao “boca a boca”, a 

pequenos e simples panfletos, carros e bicicletas com som, e placas móveis para a 

divulgação de seus serviços (Figura 26), que correntemente não extrapola a escala 

dos bairros ou do entorno. Esse uso da publicidade pelos agentes não dominantes 

que já havia sido destacado por Silveira (2008), é bastante presente entre esses 

estabelecimentos de saúde. Tal realidade explica o fato de que no período atual os 

agentes não-dominantes podem fazer uso de estratégias que anteriormente eram 

restritas aos agentes dominantes, ou seja, esses agentes passam a utilizar as 

variáveis chaves da contemporaneidade para a realização de suas atividades.  

 Embora esses agentes façam uso de várias formas de publicidade como 

forma de divulgação, o “boca a boca” acaba por ser o principal e mais importante 

meio de propaganda desses estabelecimentos no seio da sociedade, uma vez que, 

além de ser a forma mais difundida é também conforme estabelece Montenegro 

(2006, p. 158), “o principal beneficio da relação com os concorrentes, quando ela 

existe”. 
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Figura 25: Outdoor localizado na avenida Senador Salgado Filho com a propaganda do  
Hospital do Coração 
Fonte: Edseisy Tavares, 2010. 

 
 

   
 Figura 26: Placa identificando porta de entrada de clínica odontológica localizada no Alecrim 
 Fonte: Edseisy Tavares, 2009. 

   

 



165 

 

Em se tratando do movimento de dispersão de serviços de saúde privados 

disponibilizados a preços mais accessíveis, não podemos deixar de mencionar o 

plano Hapvida Natal. De acordo com o seu diretor, Luciano Campos, o plano é 

oferecido a preços populares, servindo a consumidores de “classes sociais C e D”. 

Segundo seu diretor, este plano apresenta uma rotatividade muito alta devido ao 

caráter popular apresentado pelo mesmo, pois assim como há muitas aderências, 

existe também muitas desistências, já que boa parte dos consumidores, em certos 

momentos, pode apresentar dificuldades de pagarem pela carteira. 

Ainda segundo o diretor da Hapvida Natal, uma estratégia utilizada para 

manter esta situação e conseguirem se manter no mercado é a formação de uma 

rede própria de serviços de saúde, um plano preferencial, que conta com hospitais e 

clínicas próprias. Para ele, o plano que não tiver sua rede própria dificilmente 

conseguirá perpetuar-se no mercado de plano de saúde, já que as clínicas e 

hospitais cobram um preço muito além do que eles realizam dentro da própria rede 

de serviços, o que acarreta na diminuição dos lucros.  

As clínicas impõem certas restrições quanto a realização de exames para 

determinadas consultas, os quais têm que ser realizados na própria clínica, o que 

aumenta significativamente as despesas do plano se forem realizados fora da sua 

rede de estabelecimentos. Os estabelecimentos da rede própria do plano contam 

com vários serviços dos três níveis de complexidade dos serviços de saúde, e com 

vários equipamentos médico-hospitalares de exames de alta complexidade, que são 

similares em termos de qualidade e eficácia do diagnóstico, aos encontrados em 

outros estabelecimentos, que contam com os mesmos aparelhos, contudo com a 

última versão dos mesmos. 

Para não perder clientes por se restringirem a apenas um serviço dentro de 

sua rede, o plano Hapvida continua investindo na ampliação da sua rede própria, 

como também conta com três tipos de aderência, o Mix (convênios com outras 

clínicas e hospitais), o empresa (que em Natal conta tanto com grandes grupos 

como a Riachuelo, quanto com empresas de até três funcionários), e o da rede 

própria. 

 O caráter popular do plano também se revela na distribuição espacial dos 

serviços que compõem a sua rede, pois verificamos que a maioria dos serviços da 

modalidade Nosso Plano encontram-se localizados nas mesmas áreas que os 

demais estabelecimentos que buscam atender a esta clientela, que é a Cidade Alta, 
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o Alecrim e o subcentro formado na Região Administrativa Norte. Corroborando 

assim com seu caráter popular, vale destacar que são exatamente nestas áreas 

onde estão instaladas as suas unidades próprias que são: as Hapclínicas Complexo 

(Alecrim), Centro (Cidade Alta) e Zona Norte (Tomaz Landim); o Laboratório Antônio 

Prudente; a clínica de diagnóstico por imagem Vida & Imagem; e o Hospital Antônio 

Prudente (todos esses no Alecrim). 

Em entrevista, o diretor do plano nos confirmou que esta realidade decorria da 

falta de interesse do plano em não querer localizar seus serviços em bairros como 

Petrópolis, Tirol, ou Lagoa Nova, considerando que seus clientes não procuram os 

serviços de saúde nessas áreas, e sim próximo aos bairros onde moram, ou seja, na 

área do subcentro da Região Administrativa Norte, e nos bairros Alecrim e Cidade 

Alta pela sua referência de centralidade, conforme já explicitado. O Diretor ainda 

mencionou que a rede trabalha na perspectiva de instalação de unidades na avenida 

Senador Salgado Filho, mais precisamente nas proximidades do Natal Shopping 

Center e Via Direta Shopping, isto como forma de atender a sua clientela tanto da 

Região Administrativa Sul como dos municípios da Região Metropolitana de Natal. 

Assim ficou evidenciado, que os estabelecimentos de saúde privados que 

buscam prestar seus serviços a preços mais populares, vão escolher para a sua 

localização áreas que sejam marcadas por determinadas condições ou objetos 

técnicos que favoreçam a sua realização e lucratividade, as quais não serão, 

necessariamente as mesmas perseguidas pelos agentes hegemônicos prestadores 

desse tipo de serviço.  

Desse modo, constatamos que existe na atualidade uma dispersão dos 

serviços privados de saúde em Natal, no entanto, ainda que identifiquemos que 

estes serviços estejam buscando novas espacializações no tecido urbano da cidade, 

também podemos distinguir áreas de diferentes densidades e especificidades destes 

serviços, que dar-se-á de acordo com as condições oferecidas pelos lugares. 
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         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 
O enfoque do espaço geográfico, como o resultado da 
conjugação entre sistema de objetos e sistema de ações, 
permite transitar do passado ao futuro, mediante a 
consideração do presente (SANTOS, 2006, p. 100).    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O uso do território pelos serviços de saúde privados em Natal nos revelou, 

não somente como os eventos ou ações, fruto de solidariedades organizacionais e 

orgânicas ocorridas no território, criam e mantêm uma grande rede de objetos 

geográficos voltados para a prestação de serviços de saúde privados na cidade, 

mas também quão seletiva é a distribuição destes serviços em função das condições 

oferecidas pelos lugares.  

Durante vários períodos históricos as políticas implementadas pelas diversas 

instâncias de poder (municipal, estadual, federal) voltaram-se para o atendimento 

dos interesses do mercado, e não para a plena realização de um direito 

constitucional, que é a garantia de acesso à saúde para toda a sociedade brasileira, 

de modo que tanto no período que a assistência à saúde era restrita a alguns 

segmentos da população, quanto agora, com a institucionalização do SUS, quando a 

saúde tornou-se um direito de todos, vivenciam-se tendências fortemente 

privatizantes para este setor que se amplia cada vez mais, inclusive com o apoio e 

subsídio do poder público. 

Embora grandes avanços tenham sido dados no sentido de melhorar as 

condições de saúde da população após a Constituição de 1988 e a criação do SUS, 

ainda são graves os problemas enfrentados pela saúde pública, pois os objetos são 

raros e mal distribuídos, e os poucos encontrados, quando dispõem de 

equipamentos, sofrem com a falta permanente de profissionais para atender à 

demanda existente. É exatamente a intencional precarização dos serviços públicos 

de saúde e como aponta Almeida (2005), o repasse de parte considerável dos 

recursos públicos para os agentes privados da saúde, que permitem a expansão 

destes serviços. 

Os sistemas de ações e de objetos que atuaram e permanecem atuando 

sobre os serviços de saúde em Natal, não permitiram apenas uma expansão desse 

mercado, nos possibilitaram também a difusão seletiva deste. Empenhadas em 

maximizar os lucros, as empresas de saúde privada sempre levaram em 

consideração, quando da decisão por determinada localização para a instalação dos 

seus serviços, as desigualdades territoriais, pois como nos alerta Santos (2006, p. 

248) “a difusão dos objetos modernos e a incidência das ações modernas não é a 
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mesma em toda parte. Alguns subespaços, dotado de modernizações atuais, podem 

acolher as ações de interesse dos atores hegemônicos”. Essa condição foi 

preponderante para o estabelecimento das primeiras unidades de saúde privadas da 

cidade e continua a ser mesmo com o atual movimento de dispersão destes 

serviços.  

Os primeiros estabelecimentos de saúde privados instalados no território se 

localizaram em áreas que à época apresentavam um dos melhores sistemas de 

engenharia da cidade, e que, além disso, possuíam uma população com alto poder 

aquisitivo, e que já era de certo modo uma referência de localização de serviços de 

saúde da cidade, devido à presença de grandes e importantes hospitais públicos. A 

partir do surgimento desses primeiros objetos geográficos prestadores de serviços 

privados de saúde, cada vez mais estabelecimentos privados de saúde se 

direcionaram para os bairros Petrópolis e Tirol, que na contemporaneidade se 

constituem numa área de referência destes serviços na cidade, dado ao fato de 

concentrarem tamanha quantidade destes serviços, em todos os níveis de 

complexidade, formando uma área de especialização. 

A forte concentração de serviços privados de saúde nestes bairros se tornou 

mais um condicionante para que novas empresas desse ramo buscassem uma 

localização nesta parte do território. Assim como, engendrou, consequentemente, 

uma nova dinâmica nos bairros que outrora apresentavam um uso apenas 

residencial e passaram a ser usados também pelas atividades do setor terciário, em 

especial, pelos serviços de saúde privados e pelas demais atividades que 

complementam diretamente ou indiretamente a prestação deste serviço, e que 

formam um verdadeiro “corredor sanitário” ao longo das avenidas que se estende de 

um bairro a outro. Essas atividades complementares das quais destacamos os 

serviços alimentícios e os estacionamentos privados, assim como os serviços de 

saúde, procuram um lugar no espaço que permita a sua reprodução, o que é 

encontrado nesta área, devido principalmente à demanda existente em virtude dos 

serviços de saúde. 

No entanto, em função da própria concentração, os bairros passam a 

apresentar dificuldades e/ou obstáculos para que novos empreendimentos aí se 

instalem, o que acarreta num movimento de dispersão desses serviços no território. 

Novos subespaços começam a ser buscados almejando que as mesmas vantagens 

territoriais dos bairros Petrópolis e Tirol, sejam encontradas, e que não se haja os 
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problemas com que estes se deparam na atualidade, como falta de 

estacionamentos, constantes congestionamentos, e altos preços de alugueis e 

imóveis. 

Nesse movimento de dispersão, uma das áreas que mais vem servindo de 

abrigo para a expansão dos serviços privados de saúde, é o bairro Lagoa Nova. 

Este apresenta atributos territoriais semelhantes aos que foram perseguidos por 

esses serviços quando da instalação em Petrópolis e Tirol. Consequentemente as 

empresas que estão se instalando no bairro oferecem serviços de nível de 

complexidade, grau de incorporação tecnológica da área médica e sofisticação de 

estabelecimentos de saúde, similares aos encontrados na área de concentração 

dessa atividade, sendo tais características altamente divulgadas por intermédio dos 

meios de publicidade dos quais seus agentes fazem uso. 

Apesar das similitudes com os bairros Petrópolis e Tirol, o uso do território 

pelos serviços privados de saúde no bairro Lagoa Nova ocorrerá de forma diversa. 

Mesmo apresentando uma significativa quantidade desses serviços, sendo inclusive 

o bairro que apresenta o maior número de estabelecimentos depois de Petrópolis e 

Tirol, não ocorre no bairro a formação de áreas de especialização desses serviços, 

já que eles se localizam pontualmente, sem uma contigüidade, dividindo o território 

com outros usos, de modo que não se verifica, pelo menos até o momento, que os 

grandes hospitais estejam atraindo para o seu entorno um número considerável de 

clínicas, consultórios e laboratórios. Desse modo, também não se proporciona a 

formação de um “corredor sanitário”, pois, por exemplo, as atividades alimentícias 

que existem em seu entorno não são predominantemente para complementar a sua 

atividade, mas também todos os demais serviços que atuam na área. 

Contudo, embora apresente indicativos de um expressivo mercado de 

consumo desse tipo de serviços na cidade de Natal, existe um grande percentual da 

população que não tem condições de pagar os preços cobrados pelos serviços de 

saúde localizados nas áreas elencadas, e que também não vem conseguindo suprir 

satisfatoriamente suas necessidades de atendimento médico através do sistema 

público de saúde. Para esse segmento social, o mercado privado de saúde vem 

oferecendo diversos tipos de serviços, que vão desde a aderência a planos de 

saúde que apresentam preços mais accessíveis a esta camada da população, a 

clínicas particulares que apresentam diversos serviços, principalmente àqueles 
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relativos à média complexidade, e que do mesmo modo, cobram taxas menores 

pelos serviços prestados. 

A maioria dessas clínicas designadas por elas mesmas de populares, são de 

serviços de Odontologia e especialidades médicas de demandas mais frequentes, 

como Pediatria, Clínico geral, Oftalmologia e Ginecologia. Entretanto, também temos 

àquelas que apresentam várias especialidades médicas e diversos tipos de 

realização de exames, mas mesmo sendo serviços semelhantes aos ofertados nas 

clínicas localizadas em Petrópolis, Tirol e Lagoa Nova, os preços são bem abaixo 

aos cobrados nestas. Isto se torna possível, principalmente, porque além de estarem 

localizados em áreas não tão valorizadas do ponto de vista das atividades 

hegemônicas deste setor, como acontece na Cidade Alta, Alecrim, Região 

Administrativa Norte, e em poucas áreas da Região Administrativa Sul, ainda não 

dispõem da mesma infraestrutura física e tecnológica dos demais, e também não 

recorreram aos altos investimentos em publicidade e propaganda como fazem as 

grandes empresas. 

Santos (2009) analisando a involução metropolitana e a economia 

segmentada de São Paulo, nos ajuda a compreender esta realidade, pois segundo 

ele, a grande e variada classe média e pobre ocasiona o aumento e a diversificação 

do consumo, exigindo para o seu atendimento, uma produção diversificada, possível 

por intermédio da “proliferação de uma gama variada de empresas e 

estabelecimentos de diferentes tamanhos, dedicados à produção de um mesmo bem 

ou serviço, mas com base em condições técnicas, financeiras e organizacionais as 

mais diversas” (SANTOS, 2009, p. 92). 

De tal modo, torna-se evidente que, assim como ocorre com todas as demais 

atividades econômicas, cada tipo de empresa do ramo da saúde privada, 

dependendo das suas condições técnicas, financeiras e organizacionais, irá buscar 

uma localização mais favorável ao desenvolvimento de sua atividade, que será 

diferente em razão do tipo de consumidor perseguido.  

Nesta perspectiva, consideramos que além da saúde privada apresentar uma 

tendência de continuidade de expansão motivada pelo aumento da demanda por 

serviços de saúde na cidade, em função principalmente da crescente precarização 

do sistema de saúde público, a sua distribuição no território, também continuará 

sendo orientada por uma seletividade socioespacial. Esta, a partir do que nos foi 

possível apreender dessa análise do uso do território pelos serviços privados de 
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saúde, conformará Lagoa Nova, e avenidas como Senador Salgado Filho e a 

Engenheiro Roberto Freire, como localizações primordiais das empresas 

hegemônicas deste setor, considerando que são partes do território que apresentam 

plenas condições de abrigarem esta atividade, que precisa estar localizada em áreas 

fluídas e altamente permeadas de “densidade social”. 

É devido a essa mesma seletividade socioespacial que entendemos que os 

subcentros das regiões administrativas Norte e Sul, irão se consolidar como o 

espaço das atividades de saúde oferecidas a preços mais populares. Tais 

subespaços que, na atualidade apresentam um número ainda pequeno dessas 

atividades, num futuro breve devem apresentar grandes possibilidades de expansão 

de novos estabelecimentos, uma vez que percebemos que esse mercado vem 

atraindo cada vez mais empresas, e a cada dia aumenta o número de consumidores 

que buscam por serviços de saúde em uma clínica menos capitalizada, e que esteja, 

de preferência, localizada nas proximidades do lugar em que vivem.  

De tal modo, podemos concluir que o território é formado por espaços 

luminosos e por espaços opacos, os primeiros são os buscados pelas atividades 

hegemônicas, e os segundos desprezados por estas, podendo representar uma 

economia para atividades com menor nível de capital e densidade tecnológica, que 

são tão necessárias a maior parte da população. Nestes termos, fica evidente que o 

território é usado como um recurso pelos serviços de saúde privados em Natal, e 

que este uso vai ocorrer de modo diferencial, de acordo com o “poder” de cada uma 

destas empresas que atuam na cidade. 

Esperamos ter contribuído para o entendimento de como ocorre o uso do 

território pelos serviços privado de saúde em Natal, e da dinâmica dos lugares frente 

a este processo no momento atual, no entanto, dado que “a cada novo acontecer as 

coisas preexistentes mudam o seu conteúdo e também a sua significação” 

(SANTOS, 2006, p. 146), consideramos que qualquer análise espacial sobre um 

fenômeno geográfico precisa, a cada período, ser reestudada.  

Além disso, entendemos que desigualdades de distribuição espacial, como as 

que se revelam nos serviços privados de saúde em Natal, são bem mais acentuadas 

se considerados outros serviços, como também se levarmos em conta as escalas da 

Região Metropolitana e do estado do Rio Grande do Norte, o que, 

consequentemente, abre a possibilidade para que novos estudos geográficos 
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venham a ser realizados com vistas a uma melhor compreensão dos diversos usos 

do território norte-rio-grandense. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

PESQUISA: O USO DO TERRITÓRIO PELOS SERVIÇOS PRIVADOS DE SAÚDE 
EM NATAL/RN 

 
APÊNDICE A – ENTREVISTA: ESTABELECIMENTOS QUE COMPLEMENTAM 

OS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Responsável: Edseisy Silva Barbalho Tavares 
Rua José Agnaldo de Barros, 1459. Residencial Mont Blanc, bloco B, apt. 301, 
Candelária – Tel.: 91289641  

 
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes  
 
Nome do estabelecimento:_________________________________________ 
Atividade: ______________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________ 
Data: ___________________________ 
 
Ano de fundação do estabelecimento: ______________ 
Qual o tipo de uso anterior do prédio: _________________________________ 
Horários de funcionamento: ________________________________________  
Horários de maior movimentação: ____________________________________ 
 
Principal clientela:  
(       ) Moradores do bairro 
(       ) Médicos 
(       ) Enfermeiros 
(       ) Outros funcionários de hospitais e clínicas do bairro 
(       ) Acompanhantes de enfermos 
(       ) Pessoas que trabalham no bairro em outros serviços e comércios 
(       ) Outros 
 
Perfil da clientela 
(       ) Baixa renda                (        ) Classe Média                      (      ) Alta renda   
 
Quais as formas de pagamento oferecidas ao cliente 
(       ) Dinheiro 
(       ) Cheque 
(       ) Cartão de débito e crédito 
(       ) Fiado 
(       ) Ticket alimentação 
 
Por que escolheu essa localização para instalar o seu estabelecimento?  
 
(      ) Em virtude do grande número de serviços de saúde existentes na área  
(      ) Proximidade de mercado consumidor relacionado a outras atividades 
comerciais ou moradia 
(      ) Acessibilidade a fornecedores 
(      ) Disponibilidade de meios de transporte 
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(      ) Outros 
 
 
QUAIS AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DESSA LOCALIZAÇÃO? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
A infraestrutura do bairro quanto a: 
 
Boa acessibilidade por meio de transporte público: 
(       ) Satisfatória                     (        ) Regular                   (       ) Ruim 
 
Pavimentação das ruas 
(       ) Satisfatória                     (        ) Regular                   (       ) Ruim 
 
Abastecimento de energia 
(       ) Satisfatória                     (        ) Regular                   (       ) Ruim 
 
Linhas telefônicas e de internet 
(       ) Satisfatória                     (        ) Regular                   (       ) Ruim 
 
Abastecimento de água e esgoto 
(       ) Satisfatória                     (        ) Regular                   (       ) Ruim 
 
 Outros 
_________________________________________________________________ 

 


