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A luta pelo direito à saúde conta com ampla participação
ITABORAÍ 0,0
da sociedade civil na afirmação e reivindicação de uma saúde
pública, gratuita, universal e de qualidade. Nesse sentido, a
CASIMIRO
0,0 de destaque da Cidadania em Ação.
saúde éDE
um
dos temas
ABREU
No Brasil, em oposição a um processo de medicalização1
CACHOEIRAS
da vida
social , a sociedade
brasileira passou a se organizar em
0,0
DE MACACU
movimentos de reivindicação de uma saúde pública e de qualidade.
A JARDIM
saúde deixou de ser4,2
um campo de intervenção e disSILVA
cussão de técnicos/as e assumiu um caráter político articulado
à ampliação da democracia. Organizações civis no âmbito da
GUAPIMIRIM
4,2
saúde passaram a se organizar em defesa de uma concepção
de saúde a partir do viés dos direitos sociais.
TERESÓPOLIS
6,3
O indicador Participação cidadã pela saúde apresenta a
porcentagem comparativa de espaços de participação cidadã
6,3
cujo temaTANGUÁ
de atuação é saúde (exclusivamente
ou não). Para
a análise da Participação Cidadã pela Saúde, levou-se em
SÃO GONÇALO
consideração
o percentual de espaços8,3
de participação cidadã
mapeados pelo Banco de Dados da Cidadania em Ação nos
municípios
da AAI cujo tema de atuação
SAQUAREMA
8,3 é saúde. O número
total de espaços na AAI que trabalham com o tema armazenados até 08
de outubro de 2013 foi de 303,
MAGÉ
10,4o que representa
27,9%2 do total de espaços cadastrados.
Considerando o período de armazenamento dos dados e
MARICÁ
12,5
o número de cadastros de espaços de participação cidadã em
cada município, Niterói possui um porcentual expressivo de
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18,8
organizações civis e movimentos sociais que trabalham com
o
tema saúde. O município apresenta o percentual de 31,7% das
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1. A medicalização da vida social foi diretriz que guiou o projeto de saúde
pública e às precárias condições de vida da população nas décadas de
5,1à ênfase da prática clínica, através de
1960 aMARICÁ
1980. O termo refere-se
ações centradas na assistência médica curativa, individual, com desvalorização das ações preventivas e coletivas preconizadas pela saúde pública.
MAGÉ
6,0
2. Considera-se um total de 1085 espaços de participação cidadã armazenados no Banco de Dados da Cidadania em ação.
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saúde mapeados pelo Banco de Dados da Cidadania em Ação,
aproximadamente
um
TANGUÁ
1,4 terço do total de espaços mapeados
nessa temática. Nova Friburgo (17,5%) também apresenta um
percentual
alto em comparação
com os demais municípios
RIO BONITO
2,6
da AAI. Magé e Teresópolis aparecem em seguida, cada um
com 8,6%. Ao comparar os pontos percentuais de queda entre
SAQUAREMA
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Niterói e Nova Friburgo, e Nova Friburgo e Magé/ Teresópolis,
há uma clara tendência de diminuição dos intervalos: entre os
3,7queda de 14,2 pontos percentuais e
doisGUAPIMIRIM
primeiros temos uma
entre os seguintes de 8,9 pontos percentuais.
SILVA
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4,3 (1,7%) aparecem com os menoTanguá
(1%) e Saquarema
res percentuais. Em Rio Bonito não foi encontrado/mapeado
nenhum
espaço de participação
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4,3 cidadã pela saúde.
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