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Resumo 
 
O Geoprocessamento permite a incorporação de uma gama de variáveis, como 

extensão, localização, tempo e características sócio-econômicas, aos estudos em saúde, 

o que facilita o entendimento do contexto no qual verificam-se fatores determinantes de 

agravos à saúde. Os sistemas de informações geográficas (SIG) são atualmente uma 

ferramenta fundamental de diagnóstico, planejamento e monitoramento de informações 

cuja variável espacial tem alguma importância, sendo, por conseqüência, amplamente 

utilizados para pesquisas aplicadas à saúde. Para localização ou realocação de Unidades 

de Saúde da Família (USF), mais conhecidos como, Postos de Saúde da Família (PSF), 

observa-se uma necessidade de utilização de sistemas deste tipo que sintetizem as 

diversas informações envolvidas e que as contextualize na paisagem, o que facilitaria a 

escolha de um local mais adequado para o posto de saúde, de modo à atender de 

maneira mais satisfatória a população abscrita. Neste trabalho estruturou-se um banco de 

dados com algumas informações colhidas em campo ou diretamente no posto de saúde, 

para permitir a realização de análises espaciais que de alguma forma pudessem apoiar 

uma decisão de escolha quanto à melhor localização para o PSF. 

Ao final, foram elaborados mapas temáticos a partir de dados atualizados e através 

das várias aplicações realizadas no desenvolvimento do trabalho foi, possível sugerir 3 

(três) possibilidades de localizações para o PSF (I) do bairro do Rangel, consideradas sob 

determinados critérios, “melhores” do que a localização atual. Com este trabalho, 

pretende-se contribuir com a gestão e com a elaboração de estratégias em saúde, 

principalmente no que tange à localização dos equipamentos urbanos, considerando que 

um estudo prévio acerca da localização adequada para um certo equipamento poderia 

minimizar muitos dos problemas enfrentados pela população beneficiada pelo mesmo. 

 

 
Palavras chaves: Sistema de Informações Geográficas; Saúde; Posto de Saúde da Família, 

Localização Adequada de Equipamentos Urbanos. 
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Abstract 
 
Geoprocessing allows using a range of variables, as distances, location, time and 

socioeconomic characteristics, in the health’s studies. It helps the understanding of some 

important factors that cooperate to the good programs and politics of health. Geographical 

Information Systems (GIS) are a fundamental tool of diagnosis, planning and management 

of spatial information. This way, GIS are being thoroughly used for applied researches in 

health area. For location or relocation of HCF's (Health Centers of Family), there is a need 

of use of these Systems that resume all the information related and its context in the 

landscape. GIS could help making decisions about best and appropriate places to a health 

center and this way to assist better the population. In this work a database was structured 

with some information collected on field and others were obtained from the health center 

studied. This database allows spatial analyses that could support a making decision about 

a best location for HCF.   

Finally, thematic maps were elaborated starting from updated data and through this 

several developments of this work, it was possible to make suggestions of 3 (three) new 

possibilities of locations for HCF I of Rangel's district. This possibilities were considered 

“better than” the current location. It intends to contribute with the public management in the 

elaboration of strategies in health, mainly in the area of Suitability Location of Urban 

installations. It is considered that a previous study like this could minimize a lot of problems 

of the user population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Geographical Information Systems; Health; Health Centers of Family; 

Suitability Location of Urban Installations. 
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 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1. APRESENTAÇÃO 
Desde 1994, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde criou o Programa 

de Saúde da Família com o objetivo de aproximar os serviços de saúde da população em 

geral. Esse sistema consiste em alocar equipes multidisciplinares formadas por médicos, 

enfermeiras, auxiliares de enfermagem, agentes de saúde e, mais recentemente, 

dentistas, em instalações próximas da comunidade a ser atendida. Cada equipe é 

responsável pelas famílias de uma determinada área no Município denominada população 

adscrita. 

Em cada área estabelecida, são escolhidas as localizações de cada Unidade de 

Saúde da Família, mais conhecida como Posto de Saúde da Família, conforme a 

disponibilidade imobiliária, facilidade de acesso, dentre outros critérios, de acordo com a 

realidade de cada município e bairro. 

O bairro do Rangel, também conhecido como Varjão, no município de João 

Pessoa - PB, é uma dessas áreas que foram beneficiadas por este programa, entretanto, 

algumas considerações tornam-se necessárias no que tange à localização do imóvel 

escolhido para a implantação deste Posto de Saúde da Família. O bairro possui um relevo 

bastante acidentado e algumas destas barreiras geográficas têm dificultado o trabalho dos 

agentes de saúde. 

Neste contexto, este trabalho de pesquisa pretende mostrar a utilização de 

técnicas de geoprocessamento para uma melhor localização de equipamentos e 
serviços públicos, dando propostas para a realocação do PSF/USF no bairro do Rangel 

com vistas a um melhor atendimento da população desta área. 

Considera-se, para tanto, que a utilização de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) pode facilitar a identificação de áreas com maior nível de carência além 

de indicar os melhores locais para instalação de equipamentos e serviços públicos. A 

localização destes equipamentos pode ser baseada em critérios de necessidade e de 

acessibilidade da população local. 
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1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo geral 
De uma maneira geral este trabalho tem como objetivo mostrar o uso de técnicas 

de geoprocessamento para dar suporte a uma decisão de localização mais adequada de 

um equipamento urbano de saúde, utilizando, para isso, o caso do bairro do Rangel, na 

cidade de João Pessoa, no qual, um equipamento deste tipo (um posto de saúde da 

família) tem apresentado graves problemas de acessibilidade, comprometendo a 

qualidade de seu atendimento. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Demonstrar através dos estudos a importância da informatização no contexto 

dos Postos/Unidades de saúde da família. 

- Demonstrar através dos estudos a importância da informatização na Gestão da 

Saúde Pública como um todo; 

- Promover uma espacialização dos dados utilizados no PSF/USF e identificar a 

importância da componente espacial no cadastro de pacientes; 

- Encontrar uma outra possibilidade de localização do PSF/USF no bairro 

estudado desenvolvendo uma metodologia de análise espacial em um Sistema 

de Informação Geográfica que considere critérios de necessidade e 

acessibilidade da população; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
A localização do PSF/USF Rangel (I), que se situa no distrito II (distrito que 

engloba os bairros de Jaguaribe, Rangel, Cristo Redentor, Funcionários I, II, III, Grotão e 

Geisel) é de difícil acesso. A rua em que está localizado não possui calçamento, além da 

lama e da grande quantidade de pedras existentes que acabam por dificultar o trânsito de 

pedestres. Além desses fatores, para chegar ao local a maioria das pessoas atendidas 

deve atravessar as duas avenidas mais movimentadas do bairro (Dois de Fevereiro e 

Quatorze de Julho), o que prejudica principalmente o acesso dos idosos ao posto, que são 

os que mais dependem e utilizam de seus serviços. 
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Acredita-se que a partir da espacialização dos dados da população atendida por 

este PSF/USF, aliados aos dados coletados “in loco”, pode-se escolher um melhor local 

para a realocação do posto de saúde de forma dinâmica, utilizando-se um SIG como 

ferramenta de apoio à decisão. 

Os SIG são uma ferramenta poderosa no auxílio aos profissionais e estudiosos 

das áreas de saúde pública e saúde ambiental, pois facilitam o acesso e atualização dos 

dados. Além disso, a execução de mapeamentos (áreas de risco, níveis de acessibilidade, 

localização dos pacientes, ocorrências de doenças, etc.) não faz parte da rotina dos 

profissionais da área de saúde, o que justifica sua importância enquanto material de apoio 

em diversas atividades ligadas ao PSF/USF. 

Outra importância da utilização dos SIG na gestão do PSF/USF é que ajudará 

numa maior padronização e atualização dos dados, o que não ocorre atualmente 

principalmente na fase de coleta dos dados cadastrais da população, já que, cada agente 

de saúde tem a sua maneira pessoal de preencher a ficha deixando alguns dados 

incompletos. Além disso, muitas vezes, estas fichas ficam por muito tempo sem 

atualizações gerando erros entre a situação real e a situação retratada pelo PSF/USF.   

Ressalta-se apenas que a proposta deste trabalho não é suficiente para embasar 

o direcionamento, a execução e o acompanhamento das atividades de um PSF/USF em 

uma determinada comunidade. Ele deve ser entendido como um instrumento adicional 

para apoio à decisão por parte dos órgãos gestores. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1  GEOPROCESSAMENTO 
Com o desenvolvimento das tecnologias da geoinformação, tornaram-se 

disponíveis novos recursos para o processamento de informações cartográficas, a um 

custo acessível para a grande parte dos municípios, com isso, é possível desenvolver 

novos usos da geoinformação, até hoje, muito pouco explorada pelas prefeituras 

brasileiras. As possibilidades de utilização do geoprocessamento abrangem várias áreas. 

Qualquer setor que trabalhe com informações que possam ser relacionadas a pontos 

específicos do território pode, em princípio, valer-se de ferramentas de 

geoprocessamento.  Estas áreas estão relacionadas à atuação do homem sobre o meio 

físico em diversas atividades. Segundo (VAZ, 1997), as principais aplicações são: 

• Ordenamento e gestão do território: Trata-se de construir uma base de 

dados informatizada que reproduza a configuração do território do município, 

identificando logradouros, lotes e glebas, edificações, redes de infra-estrutura, 

propriedades rurais, estradas e acidentes geográficos. A base assim 

constituída é útil para as atividades de planejamento urbano e ordenação do 

uso do solo, inclusive para processos de revisão da legislação. 

• Otimização de arrecadação: A atualização da base cartográfica do município 

para a implantação da base geoprocessada fornece um volume significativo de 

informações para a revisão da planta genérica de valores. Com isso, 

consegue-se gerar um aumento de receita capaz de compensar os 

investimentos na base geoprocessada e gerar recursos adicionais para o 

município. Logicamente, será necessário proceder à atualização periódica 

dessas informações, mas a existência de um bom ponto de partida facilita as 

ações posteriores. 

• Identificação de público-alvo de políticas públicas: À medida que se 

possua uma base de dados que incorpore dados sócio-econômicos, é possível 

utilizá-la para desenhar políticas públicas, por exemplo, dispondo-se de 

 12



informações sobre crianças residentes no município e a incidência de doenças, 

é possível desenhar ações de saúde específicas para micro-regiões da cidade. 

ou, cruzando-se os dados sobre renda das famílias e desempenho escolar, 

pode-se identificar o público-alvo para programas de renda mínima ou bolsa 

escola. 

• Gestão ambiental: Pode ser utilizado para monitorar áreas com maior 

necessidade de proteção ambiental, acompanhar a evolução da poluição da 

água e do ar, níveis de erosão do solo, disposição irregular de resíduos e para 

o gerenciamento dos serviços de limpeza pública (acompanhando por área da 

cidade o volume de resíduos coletado e para análise de roteiros de coleta). 

• Gerenciamento do sistema de transportes: A base cartográfica é 

indispensável para a gestão do sistema de transportes do município. Sua 

informatização através de recursos de geoprocessamento pode ampliar a 

qualidade e a velocidade das decisões tomadas. É possível, por exemplo, 

realizar estudos de demanda do transporte coletivo ou de carregamento de 

vias, identificar pontos críticos de acidentes e vias com mais necessidade de 

manutenção. 

• Comunicação com os cidadãos: Ao se constituir uma base de dados mais 

elaborada, pode-se incorporar a ela informações que permitam identificar 

necessidades e oportunidades de contato com os cidadãos. Pode-se, por 

exemplo, identificar com precisão as áreas afetadas por determinada decisão 

do governo e planejar ações de comunicação específicas para aquele público. 

Outro uso possível é registrar as solicitações dos cidadãos e analisá-las sobre 

a base cartográfica, permitindo uma melhor gestão das relações do governo 

com os cidadãos.  

• Gestão da frota municipal: É possível obter informações sobre os tipos de 

usos da frota municipal, conhecendo os trajetos mais comuns e sua 

intensidade. Estas informações possibilitarão a definição de roteiros otimizados 
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para a frota municipal, gerando economia de tempo, combustível e uso de 

veículos. 

• Localização de equipamentos e serviços públicos: A partir de uma base 

cartográfica que inclua informações sócio-econômicas e sobre equipamentos 

públicos é possível identificar áreas com maior nível de carência e os melhores 

locais para instalação de equipamentos e serviços públicos. Estas decisões 

podem ser tomadas com base em critérios de necessidade e de acessibilidade 

aos locais. É sobre esta última aplicação que este trabalho de conclusão de 

curso (TCC) trata. 

A implantação de geoprocessamento não é inacessível aos 

municípios. Deve ser vista não como uma despesa, mas como um 

investimento do município em produção de informação que gerará, por sua 

vez, um retorno bastante rápido em termos de receitas e de políticas 

públicas. Além dos benefícios financeiros, o geoprocessamento funciona 

como uma ferramenta de aumento da eficiência e da eficácia das ações da 

prefeitura. Aumenta a eficiência ao permitir decisões mais rápidas e facilitar 

o processamento de informações. Ao elevar o acervo de informações 

disponíveis para o governo municipal tomar decisões, o uso do 

geoprocessamento aumenta a capacidade operativa da prefeitura, em 

termos de tempos de intervenção e em termos de qualidade das decisões. 

Traz maior eficácia por permitir uma profundidade de análise que 

normalmente não é possível com as ferramentas tradicionais (VAZ, 1997). 

 Na década de 1990, houve grande disseminação do geoprocessamento, definido 

como o conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de 

informações espaciais (PINA, 1998).  Neste campo, inserem-se os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). 

 

2.2  SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
Um SIG permite realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes 

e ao criar bancos de dados geo-referenciados. Isso torna possível automatizar a produção 

de material cartográfico, acelerando a produção de informação.  
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Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) podem ser 

entendidos como a mais completa das técnicas de geoprocessamento, uma 

vez que podem englobar todas as demais. São sistemas baseados em 

computador, usados para armazenar e manipular informações geográficas; 

permitem reunir uma grande quantidade de dados convencionais de 

expressão espacial, estruturando-os adequadamente, de modo a otimizar o 

tratamento integrado de seus três componentes: posição, topologia e 

atributos, na execução de análises e aplicações gráficas. Os SIG, portanto, 

são cadeias automatizadas de informações que partem de uma base de 

dados geográfica para realizar diferentes análises e obter resultados 

significativos do ponto de vista territorial (COSTA, 1998). 

Existem muitas definições de SIG e dentre as várias estudadas foram 

selecionadas as seguintes: 

• Um sistema de informação Geográfica é uma coleção organizada de 

hardware, software e dados geográficos desenhados para a captura, 

armazenamento, integração, atualização, modificação, análise espacial e saída de 

todo o tipo de informação geograficamente referenciada (ESRI, 1993). 

• Um conjunto de procedimentos utilizados para armazenar e manipular dados 

georeferenciados (ARONOFF, 1989). 

• Sistema de suporte à tomada de decisão que integra dados referenciados 

espacialmente em um ambiente de respostas a problemas (COWEN, 1988). 

• Banco de dados indexados espacialmente sobre o qual opera um conjunto 

de procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais (SMITH et 

al., 1987). 

• O SIG é um sistema de informações, desenvolvido sobre um programa de 

computador específico, que utiliza um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD), permitindo tratar dados das mais diversas fontes, processar, armazenar, 

recuperar e analisar os mesmos, com o objetivo de gerar informações e apresentar 

resultados em formato passível de ser compreendido pelo usuário, oferecendo um 

ambiente integrado (STRAUCH, 1998).  

O SIG é adequado para a solução de problemas complexos que envolvam dados 

espaciais e que apresentam dinamicidade. 
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Dentre as diversas operações de um SIG, as principais são: Entrada e 

armazenamento de dados; Conversão, manipulação e integração de dados; 

Processamento de imagens; Consulta, combinação e análise espacial de dados; 

Recuperação de dados (organizados sob forma de banco de dados espacial e relacional); 

Visualização e saída de dados (tabulares e espacial) (PAULA et al. 2005). 

O principal fator de sucesso de um SIG é a aplicação que se deseja do sistema 

(PAINHO, 1999). É essa que vai identificar a parcela do mundo real a ser representada, 

tanto gráfica, quanto descritivamente e também a estrutura dos dados e suas relações. 

Para que isso se processe, recomenda-se que as 3 fases a seguir sejam respeitadas 

(PORTUGAL, 2003; SÁ, 2001; RUNBAUGH ET AL. 1994; SILVA, 1991):  

- Abstração do mundo real; 

- Definição do modelo conceitual (Anexo 1); 

- Elaboração do modelo físico. 

A abstração do mundo real se caracteriza pelo estudo do fenômeno bem como 

dos dados que o explicam (PORTUGAL, 2003). 

A definição do modelo conceitual se caracteriza pela representação lógica da 

abstração. Essa atividade é materializada pela especificação de diagramas que identificam 

a estrutura e fluxo dos dados, bem como o modo como esses se relacionam (SETZER, 

1989).  

A elaboração do modelo físico se caracteriza pela implementação em computador 

do que foi definido no modelo lógico, envolvendo inclusive a escolha do programa 

adequado (PORTUGAL, 2003).  
Esses sistemas permitem a visualização espacial de variáveis como população de 

indivíduos, índices de qualidade de vida ou vendas de empresa numa determinada região 

através de mapas. Para isso, basta ter um banco de dados e uma base geográfica (um 

mapa de municípios, por exemplo) e o SIG é capaz de apresentar um mapa colorido 

permitindo a visualização do padrão espacial do fenômeno. Por conta disso, os SIG vêm 

sendo bastante utilizados em diferentes setores, para fins comerciais e de pesquisa e têm 

se mostrado excelentes ferramentas de diagnóstico, planejamento e monitoramento 

ambiental. 
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2.3  GEOPROCESSAMENTO E SIG NA SAÚDE 

 Diante das possibilidades do Geoprocessamento e dos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), julga-se oportuno seu emprego como instrumento de aperfeiçoamento 

da saúde, por poder auxiliar o planejamento, a prestação e a avaliação dos serviços à 

população adscrita. Revela-se assim, uma ferramenta útil para a gestão, possibilitando 

análises de situações sanitárias, avaliação de risco populacional, construção de cenários 

que viabilizem o planejamento de estratégias de intervenção nos diversos níveis, 

transitando com rapidez e eficiência entre macro e micro realidades.  

 “Não substitui outros métodos convencionais, porém, o manejo de dados 

georreferenciados permite a construção rápida e eficiente de cenários que expressam as 

desigualdades no perfil mórbido da população atendida” (GARNELO et al. 2005).  

 “A associação da Medicina com a Geografia é bastante antiga, bem como o ato de 

explorar o potencial das informações veiculadas pelos mapas em um processo de busca 

do entendimento do dinamismo espacial das doenças” (COSTA, 1998).  

 Já em 1854, quando em Londres ocorria uma epidemia de dengue, John Snow, 

intuitivamente incorporou a categoria espaço às analises realizadas. Ele mapeou as 

residências onde ocorriam óbitos ocasionados pela dengue e as bombas de água que 

abasteciam a cidade, o que permitiu visualizar claramente uma delas a Broad Street como 

o centro da epidemia, estudos posteriores confirmaram esta hipótese. 

SORRE (1951) considera a Geografia Médica como uma disciplina 

científica, quando discute acerca da mesma enquanto parte da Geografia 

Humana. Ele observa que há uma relação entre as doenças e as 

características geográficas, físicas e biológicas do lugar onde se 

encontram, mostrando-nos aí o objeto de estudo da Geografia Médica. Ele 

também apontou para a importância da cartografia, citando a superposição 

de mapas, como por exemplo, de dados climáticos e das manifestações 

endêmicas da malária, chamando a atenção para a necessidade de maior 

interação entre a cartografia, a medicina e a biologia (COSTA, 1998). 

Nas produções recentes do conhecimento acerca da Geografia Médica, MEADE et 

al. 1988 apud RIBEIRO (2000) identificaram as causas da distribuição espacial de um 

fenômeno como uma das áreas de pesquisa onde a cartografia fornece o instrumental 

mais importante e os mapas constituem o primeiro processo acurado de análise, tendo-se 
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em vista que os mapas participam do processo de conhecimento e compreensão da 

realidade. 

“O geoprocessamento de informações ambientais e de saúde permite, antes de 

tudo, a identificação de variáveis que revelem a estrutura social, econômica e ambiental, 

onde riscos a saúde estão presentes” (BARCELLOS et al. 1996). 

Os SIG permitem o mapeamento das doenças e contribuem na estruturação e 

análise de riscos sócio-ambientais.  

O mapeamento das doenças é fundamental para fazer uma vigilância diante de 

possíveis epidemias, já que, muitas doenças possuem um padrão geográfico bem 

definido. Além disso, com a utilização de mapas digitais pode-se obter a atualização visual 

dos casos em poucos minutos ou segundos. 

No SIG a distribuição espacial está assegurada pela base de dados gráficos, visto 

que estes sistemas permitem a construção e/ou utilização de bancos de dados onde se 

pode, finalmente, determinar as associações entre as ocorrências de doenças e o meio 

ambiente físico e antrópico (COSTA, 1998). 

O uso do geoprocessamento propicia o cruzamento dos 

indicadores epidemiológicos entre si, facilita a inserção de dados 

intersetoriais e apóia recortes analíticos que expressem as relações entre 

as condições de vida e os níveis de saúde e doença. Também se mostrou 

útil para o estudo das pequenas populações indígenas, favorecendo a 

tomada de decisão, promovendo a eqüidade entre os diversos grupos 

étnicos ao contribuir para a expressão da diversidade etnoepidemiologia 

que se oculta nas abordagens totalizantes dos sistemas convencionais de 

informação em saúde (GARNELO et al. 2005). 

SZWARCWALD, (1999) mostrou que existem correlações significativas dos 

indicadores de desigualdade de renda com todos os indicadores de saúde, demonstrando 

que as piores condições de saúde não podem ser dissociadas das disparidades de renda. 

SKABA, (2004) fez uma análise da situação atual das informações nos Sistemas 

de Informações em Saúde (SIS) em alguns municípios, visando sua utilização em 

ambiente SIG para a analise e avaliação de riscos dos eventos de saúde pública em 

grandes cidades. Este autor percebeu que o geoprocessamento dos eventos de saúde é 
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importante na análise e avaliação de riscos à saúde coletiva, particularmente as 

relacionadas com o meio ambiente e com o perfil sócio-econômico da população. 

BARCELLOS, (2003) identificou áreas de maior risco e possíveis componentes 

ecológicos da transmissão da leptospirose por meio da agregação de dados 

epidemiológicos em unidades espaciais que representam a diversidade sócio-ambiental do 

estado. No trabalho desenvolvido por este autor, os mapas dos municípios foram 

sobrepostos aos de caracterização do uso do solo, relevo e bacias hidrográficas. Com as 

operações do SIG, foram calculadas as taxas de incidência em cada categoria e 

encontrou-se a área com maior transmissão de Leptospirose.  

CASTRO et al. (2003), mostrou que o emprego do SIG facilita a localização da 

mortalidade infantil, o que pode otimizar a eficiência das políticas de prevenção a mesma.  

Outros trabalhos com esta temática podem ser observados em PEITER et al. 

(1998); PAULA, (2005); FORTES et al. (2004); BARCELLOS, COUTINHO, PINA et al. 

(1998). 
Estudos mostram que a localização espacial dos eventos em 

saúde e os Sistemas de Informações Geográficas, têm papel destacado e 

vêm se tornando mais freqüentes na literatura da área de saúde pública. 

Entretanto, os métodos e softwares necessários ao aprofundamento desta 

abordagem ainda apresentam limitações devido à dificuldade de uso e 

desenvolvimento dos pesquisadores e profissionais da área (CARVALHO et 

al. 2005). 

 

2.4  PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
2.4.1. Breve Histórico 
O Programa Saúde da Família (PSF) foi instituído no país, em sua atual 

concepção, oficialmente pelo Ministério da Saúde em 1994, inspirado em experiências 

advindas de outros países, como Cuba, Inglaterra e Canadá, cuja Saúde Pública alcançou 

níveis interessantes de qualidade, com investimento na promoção da saúde e prevenção 

de doenças. Foi precedido pela criação do PAS - Programa Agentes de Saúde (Ceará-

1987) e PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde (Brasil-1991). No Brasil, 

adquiriu suas próprias características, com criatividade e a princípio, "arranjos" da nossa 

realidade, sabidamente difícil (BRASIL, 2000). 
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O PSF foi idealizado para aproximar os serviços de saúde da população. É 

constituído por equipes multiprofissionais, formadas por médicos, enfermeiras, auxiliares 

de enfermagem, agentes de saúde e mais recentemente (Outubro de 2000) deu-se à 

incorporação de dentistas à chamada equipe mínima. Cada equipe é responsável pelas 

famílias de uma determinada área (área adscrita) no município. As atividades exercidas 

vão desde atendimento ambulatorial com a realização de consultas e outros 

procedimentos, passando pelas visitas domiciliares, educação em saúde, vigilância 

epidemiológica, participação nos eventos das comunidades, articulação com os demais 

setores do município, entre outros (MARQUES, 2000). 

São atribuições comuns dos profissionais que integram as equipes: 

● Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase 

nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 

epidemiológicas; 

● Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 

enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a 

saúde; 

● Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais 

aquela população é exposta; 

● Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos 

de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do 

ciclo de vida;  

● Resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica; 

● Garantir acesso e continuidade do tratamento dentro de um sistema de 

referência e contra-referência para os casos de maior complexidade ou que 

necessitem de internação hospitalar; 

● Coordenar, participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde (MS, 

2000).   

O programa de saúde da família é marcadamente inovador em seu aspecto de 

relação interativa entre os profissionais e as comunidades. Trata-se, no entanto, de um 

projeto complexo, pelas suas tantas atribuições e propostas. Implantar ou mantê-lo em um 
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município não é nem de longe constituir equipe e instalar uma unidade de saúde (posto de 

saúde) cuja fachada anuncie seu funcionamento. 

O objetivo do Programa, dentre outros, é a promoção da saúde e prevenção de 

doenças, e não há outro modo de viabilizar tais metas, se não se planejar, prever e 

preparar o município, os profissionais e as comunidades para este trabalho, que em 

alguns casos têm obtido excelentes resultados e alcançado saídas criativas, 

comprometidas e transformadoras, em termos práticos, reduzindo  a mortalidade infantil e 

alterado positivamente outros indicadores, viabilizando o acesso a um serviço mais 

humanizado e contribuindo em decisões políticas influentes à melhoria da qualidade de 

vida das comunidades. 

 
2.4.2. As Vantagens do Programa Saúde da Família 
O PSF existe em vários municípios brasileiros. Naqueles em que está 

adequadamente implantado, com profissionais capacitados e integrado ao sistema 

municipal de saúde, tem condições de dar solução efetiva a mais de 85% dos casos de 

saúde da população atendida. A assistência na gravidez, a atenção ao crescimento das 

crianças, o tratamento e prevenção das doenças mais freqüentes são cuidados garantidos 

pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) (MS, 2001).  

Nos municípios onde o PSF está bem implantado, com equipes capacitadas, e 

dispondo de estrutura física e equipamentos adequados são observadas as seguintes 

melhorias no sistema público de saúde: 

● Diminuição do número de mortes de crianças por causas evitáveis; 

● Aumento da quantidade de gestantes que chegam saudáveis e bem-

informadas ao parto; 

● Melhoria da qualidade de vida dos idosos; 

● Melhoria dos índices de vacinação; 

● Os casos de hipertensão e diabetes são diagnosticados, tratados e 

acompanhados; 

● Os casos de tuberculose e hanseníase são localizados e tratados; 

● Diminuição das filas para atendimento nos hospitais da rede pública de saúde. 
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Em 1994, quando o programa saúde na família foi lançado no Brasil, os primeiros 

55 municípios colocaram em ação 328 equipes de saúde da família, em 2001 já eram mais 

de 12 mil ESF atuando em mais de 4.500 municípios. Esse crescimento extraordinário é a 

melhor prova de que, apesar de todos os sacrifícios e dores de cabeça, compensa 

implantar o PSF (MS, 2001).  

  Um dos pontos mais fortes do Programa de Saúde da Família é a busca ativa: a 

equipe vai às casas das pessoas, vê de perto a realidade de cada família, toma e ensina 

providências para evitar as doenças, atua para curar os casos em que a doença já existe, 

dá orientação para garantir uma vida melhor, com saúde. 

  Cada equipe de saúde deve ser responsável por um número determinado de 

famílias. Recomenda-se que cada ESF acompanhe entre 600 e 1.000 famílias, não 

ultrapassando o limite máximo de 4.500 pessoas. A proporção é definida pelo risco que a 

região representa para a saúde da comunidade. Onde é maior, recomenda-se que a 

população atendida seja menor, para que a ESF possa se dedicar adequadamente ao 

trabalho (MS, 2001). 

 

2.4.3. Descrição dos elementos do posto de saúde da família 

As Entidades que compõe o PSF são: a família, o domicílio, a micro-área, a área, 

o segmento territorial e o município. No âmbito deste trabalho só serão tratadas as 

seguintes entidades:  

A Família é o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência 

doméstica ou normas de convivência que residem na mesma unidade domiciliar. Inclui 

empregado (a) doméstico (a) que reside no domicílio, pensionistas e agregados (MS, 

1998). 

O Domicílio designa o local de moradia estruturalmente separado e 

independente, constituído por um ou mais cômodos. Em casas de cômodos (cortiços), 

considera-se como um domicílio cada unidade residencial. Também são considerados 

domicílios os prédios em construção, as embarcações, carroças, vagões, tendas, grutas e 

outros locais que estejam servindo de moradia para a família (MS, 1998). 

A Micro-área é o espaço geográfico delimitado, onde residem cerca de 400 a 750 

pessoas e correspondem à área de atuação de um agente comunitário de saúde - ACS 

(MS, 1998).  
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A Área é o conjunto de micro-áreas contíguas sob a responsabilidade de uma 

equipe de saúde da família, onde residem em torno de 2400 a 4500 pessoas (MS, 1998).  

As Entidades, sob a ótica de sistemas de informação, correspondem a todo 

objeto que tem existência própria, quando considerado no contexto das atividades de uma 

organização e é descrita por seus atributos (FURTADO et al. 1989). 

 
2.4.4. Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
O agente Comunitário de Saúde é capacitado para reunir informações de saúde 

sobre a comunidade onde mora. É um dos moradores daquela rua, daquele bairro, 

daquela região e deve ter um bom relacionamento com seus vizinhos. Tem condição de 

dedicar oito horas por dia ao trabalho de ACS. Orientado pelo médico e pela enfermeira da 

unidade de saúde, vai de casa em casa e anota tudo o que pode ajudar a saúde da 

comunidade. Em sua maioria, os agentes são mulheres (MS, 2001). 

 

 2.4.5 O Programa de saúde da família no Estado da Paraíba 
O primeiro município na Paraíba a implantar o PSF foi Campina Grande, em 1994, 

e foi precedido pelo município de Esperança, que o implantou em 1998. Neste município, 

entre os bons resultados desta implantação, há os índices de gestantes no pré-natal 

(93%), com quase 80% de partos naturais (MS, 2001). Além disso, nasceram 605 crianças 

no ano de 2000 e apenas 8 morreram antes de completarem um ano – o que dá um dos 

mais baixos índices brasileiros de mortalidade infantil, com 13,2 mortes para 1.000 

nascidos vivos (MS, 2001). 

Em Pedras de Fogo, interior da Paraíba, é de 100% o índice de acompanhamento 

dos casos de hipertensão e diabetes. Na quase totalidade das cidades onde está 

implantado o PSF, a distribuição gratuita de remédios e atenção aos hipertensos e 

diabéticos beneficia mais de 90% das pessoas afetadas (MS, 2001). 

 
2.4.6 Implantação de um PSF/USF 
Elaborar a proposta de implantação é tarefa do município que, para isso, deve 

contar com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde. O processo possui várias etapas, 

sendo que algumas podem ser simultâneas: 
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● Identificar as áreas prioritárias 

Um critério fundamental na escolha da área prioritária são os fatores de risco 

social, como concentração de pobreza e exclusão social. Em locais com essas 

características, é maior a probabilidade de as pessoas adoecerem e morrerem. 

● Levantar o número de habitantes 

Deve ser feito buscando as fontes de dados disponíveis. 

● Calcular o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e, Equipes de 

Saúde da Família (ESF) 

A definição do número de ESF e de ACS depende do número de famílias ou 

pessoas que cada um irá acompanhar. Essa definição depende das características do 

território, a distância das casas, as barreiras de acesso (rios, montanhas, inexistência de 

transporte adequado), a natureza e a dimensão dos problemas (área de risco social ou 

ambiental). 

Definido o número de ESF e de ACS, é hora de mapear as áreas e micro-áreas de 

atuação, tendo por base uma planta atualizada do município. O próximo passo é dividir as 

áreas de atuação de cada equipe. Essas áreas, por sua vez, são divididas em micro-

áreas, nas quais os ACS deverão atuar. 

A identificação das áreas de risco, pessoas ou famílias que precisam de atenção 

especial é fundamental para que sejam programadas ações específicas e atividades de 

acompanhamento permanente àquela comunidade (MS, 2001). 

Todo este trabalho de elaboração de proposta seria melhorado e facilitado com a 

inserção das tecnologias de geoprocessamento na gestão municipal, pois, com as áreas 

devidamente mapeadas e com informações de cadastro constantemente atualizadas seria 

mais fácil identificar as áreas com maior concentração de pobreza e exclusão social, 

barreiras de acesso, área de risco social ou ambiental, em outras palavras, seria mais fácil 

saber a natureza e a dimensão dos problemas.  

 

2.5. GEOPROCESSAMENTO E O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
Um trabalho do porte do que é feito pelo Programa de Saúde da Família gera uma 

quantidade significativa de dados. Com o crescimento do número de equipes – e, 
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conseqüentemente, das famílias acompanhadas, o material recolhido e arquivado 

manualmente já se demonstra insuficiente para o aproveitamento dos dados coletados 

(MS, 1998).  

Por esta razão a equipe da COSAC – Coordenação de Saúde da Comunidade, da 

Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, solicitou ao Banco de Dados 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS) o desenvolvimento de um sistema especial para 

gerenciamento das informações obtidas nas visitas às comunidades (MS, 1998). 

O Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) foi um sistema idealizado 

para agregar e processar as informações sobre a população visitada. Estas informações 

são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e analisadas a partir 

dos relatórios de consolidação dos dados. No final de cada mês, as fichas são 

consolidadas pela equipe e enviadas para a digitação (quando esta não é feita na própria 

unidade de saúde). Então é possível obter relatórios que vão mostrar tudo o que a equipe 

realizou no último mês. Essas informações devem ser analisadas pela equipe, pelo gestor 

municipal e por todos os interessados (MS, 1998).  

Se o município deixasse de informar ao SIAB durante dois meses seguidos ou três 

alternados, o pagamento dos incentivos era automaticamente bloqueado (MS, 1998). Hoje 

o cadastramento das famílias deve ser registrado nos formulários do cadastro nacional de 

usuários do cartão nacional de saúde, regulamentado pela Portaria MS/GM 017/2001 (MS, 

2001).   

As ESF devem realizar o cadastramento de todas as famílias, por meio de visitas 

aos domicílios. Destaca-se, nesse trabalho, a participação do Agente comunitário de 

saúde.  

São instrumentos de coleta de dados: 

• Cadastramento das famílias – Ficha A (ver anexo 2 e 3) ; 

• Acompanhamento de gestantes – Ficha B-GES; 

• Acompanhamento de hipertensos – Ficha B-HA; 

• Acompanhamento de diabéticos – Ficha B-DIA; 

• Acompanhamento de pacientes com tuberculose – Ficha B-TB; 

• Acompanhamento de pacientes com hanseníase – Ficha B-HAN; 

• Acompanhamento de crianças – Ficha C (Cartão da criança); 

• Registro de atividades, procedimentos e notificações – Ficha D; 
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São instrumentos de consolidação dos dados: 

6. Relatórios de consolidado anual das famílias cadastradas – relatórios A1, A2 (ver 

anexo 4), A3 e A4; 

7. Relatório de situação de saúde e acompanhamento das famílias – relatório SSA2e 

SSA4; 

8. Relatórios de produção e marcadores para avaliação – relatório PMA2 e PMA4. 

Os números 1, 2, 3 e 4 nos relatórios indicam os níveis de agregação 

correspondentes: micro-área (1), área (2), segmento (3) e município (4). 

PORTUGAL (2003), afirma que a coleta dos dados em um PSF/USF ocorre 

através de entrevistas com os membros da família, associada a informações obtidas pela 

observação da realidade e por questionamentos a outras instituições que atuam na área. 

Os dados referem-se a aspectos demográficos, sócio-econômicos, sócio-culturais, do 

meio ambiente e sanitário, são armazenados em fichas de papel e incluem o seguinte 

conjunto de informações: 

• Demográficos 
- Endereço 

- Idade 

- Sexo 

- Origem dos membros da família (nascimento e movimentação geográfica) 

• Sócio-econômicos 
- Renda 

- Condições de trabalho, ocupação, estudo dos membros da família 

- Condições de moradia (tipo de habitação, número de cômodos ou peças, energia 

elétrica e saneamento básico – abastecimento, tratamento e armazenamento da água, 

destino dos dejetos e do lixo) 

- Escolaridade 

- Comunicação (telefone, televisão, rádio e outros) 

- Serviços de saúde que normalmente acessam 

- Transporte que mais utiliza 
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• Sócio-culturais 
- Estrutura familiar (composição, papéis, hierarquia) 

- Religião 

- Participação em grupos comunitários 

• Meio Ambiente 
- Condição das águas (rios, lagoas e mar) 

- Condição da terra (solo, vegetação e uso de agrotóxicos) 

- Condição do ar (poluição) 

- Condição do clima (umidade e temperatura) 

• Mortalidade e Morbidade 
- Mortalidade (óbitos na família, grau de parentesco, residentes com a família, 

causa referida e data) 

- Morbidade e condições de risco (gestação, alcoolismo, fumo, dependência de 

outras drogas, deficiência física e mental, hipertensão arterial, diabetes, distúrbios 

mentais, hanseníase, epilepsia, tuberculose, malária, doença de chagas e outras 

condições prevalentes na área). 

Terminada a coleta, a equipe deve proceder à análise dos dados, que é 

composta pela consolidação dos dados, tais como: distribuição da população por faixa 

etária, por sexo e sua distribuição geográfica; condições de moradia, inclusive os aspectos 

ligados ao saneamento básico; grau de escolaridade e o tipo de ocupação dos membros 

da área. E pelo mapeamento da área de atuação. Este mapeamento deve ser elaborado 

a partir da consolidação dos dados e se destina a representação em papel das principais 

informações geográficas (residências, ruas, estradas, estabelecimentos escolares, 

religiosos, de saúde, rios, montes, córregos e outras), das principais informações 

populacionais (grupos específicos a serem priorizados), além da localização de gestantes, 

idosos, desnutridos, micro-áreas de risco, etc. Esse mapa deve servir de base para a 

elaboração do roteiro das visitas, para o direcionamento, a execução e o 

acompanhamento das atividades na comunidade e para a apresentação de mudanças 

positivas ou negativas, decorrentes das ações e outros fins (PORTUGAL, 2003). 

 27



Com a utilização do Geoprocessamento, a manipulação e utilização das 

informações recolhidas pelos ACS através das entrevistas teria um melhor 

aproveitamento, além de uma melhor organização. Através de uma ferramenta SIG, 

poderiam ser armazenadas e manipuladas informações geográficas e várias consultas se 

tornariam possíveis com variáveis diferentes (como por exemplo, adolescentes grávidas, 

alcoólatras, hipertensos) obtendo diversos mapas temáticos o que agilizaria o atendimento 

à população e ajudaria a escolher o melhor local para uma campanha de conscientização. 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASO: O PSF/USF (I) DO RANGEL 

3.1. LOCALIZAÇÃO 
A área de estudo localiza-se no município de João Pessoa – PB e corresponde a 

uma região de 14 quadras, do Bairro do Rangel. Esta área é atendida pelo PSF/USF (I) do  

RANGEL, conforme mostra a Figura 1. 

A cidade de João Pessoa foi fundada em 1585 pelo português João Tavares que 

constrói, na foz do rio Paraíba, o Forte de São Felipe, para defender a área dos ataques 

dos franceses (BRAZIL CHANEL, 2006). 

É localizada na região litoral do Estado da Paraíba, sendo a capital deste estado. 

Conta com uma área de 211km2, onde se encontra distribuída uma população de 597.934 

habitantes (IBGE, 2000). É a terceira cidade mais velha do Brasil, se divide em cidade 

alta, onde se encontram as construções antigas, e cidade baixa, próximo a orla. É a 

segunda cidade mais verde do mundo, perdendo, apenas, para Paris (FARIAS, 2006). 
Tem limites com os municípios de Bayeux, Alhandra, Conde, Cabedelo, Santa Rita e com 

o Oceano Atlântico, apresentando 30 km de praias (FARIAS, 2006). 
De acordo com a Prefeitura, João Pessoa possui oficialmente 64 bairros 

(Wikipédia, 2006). A área estudada é um dos bairros da zona oeste de João Pessoa, o 

Bairro do Varjão conhecido também como Rangel (Figura 1). 

 

3.2. POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PSF/USF (I) DO RANGEL 
Como mencionado anteriormente, recomenda-se que cada ESF acompanhe entre 

600 e 1.000 famílias, não ultrapassando o limite máximo de 4.500 pessoas. A proporção é 

definida pelo risco que a região representa para a saúde da comunidade. Onde é maior, 

recomenda-se que a população atendida seja menor, para que a ESF possa se dedicar 

adequadamente ao trabalho (MS, 2001).  

O bairro do Rangel, conhecido também como Varjão, que é delimitado pelos 

bairros de Jaguaribe, Cristo Redentor, Cruz das armas e pela Mata do Buraquinho (Figura 

1), é uma região cuja população é carente, com renda em média de 1 (hum) salário 
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mínimo, com boa parte das residências apresentando pessoas que dependem da 

aposentadoria de um dos moradores. Por ser uma área carente e com grande dificuldade 

de se trabalhar (devido às barreiras geográficas) a população atendida pelo PSF é de 

2.900 pessoas (RELATÓRIO A3, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Mapa de localização do bairro do Varjão (conhecido como Rangel) na cidade de 

João Pessoa e detalhe da localização da área de estudo. 

 

A população de abrangência do PSF/USF (I) do Rangel (Figura 2) em relação ao 

município é de 0,70%, sendo 46,74% do sexo masculino e 53,26% do sexo feminino. A 

maioria da população é alfabetizada 90%, e 87% das crianças entre 7 e 14 anos estão na 

escola. A média é de 4,2 pessoas por domicílio, tendo cada residência em média 4 

cômodos (RELATÓRIO A3, 2006). Os relatórios concluídos na área pelos membros do 

Posto/Unidade de Saúde da Família apontam que a faixa etária de 20 a 39 anos é a mais 

significativa em termos de quantidade, com 1.066 pessoas e o número de nascidos vivos 

até o mês de outubro/2005 foi de 32 crianças sendo que, cada casal tem, em média, de 01 

N 
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a 03 filhos. O Posto/Unidade de Saúde da Família (PSF/USF) local atende 817 famílias 

cadastradas  (LIMA, 2005). 
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Figura 2 - Domicílios atendidos pelo PSF/USF (I). 

 

A maioria das edificações (99%) tem abastecimento de água, sendo que 0,1% 

utiliza outro meio, como por exemplo, poço. O tratamento mais utilizado é a filtração com 

35 %, seguido por fervura 0,5%, e cloração 0,1%, porém a maioria da população, 64,4 %, 

não faz tratamento algum (LIMA, 2005). O destino das fezes em sua maioria (653 casas, 

81% do total) vai para fossas sépticas, (130 casas, 15% do total) sistema de esgoto e (34 

casas, 4% do total) a céu aberto (Gráfico 1). O destino do lixo em sua maioria (719 casas, 

88% do total) é coletado. Em apenas 15 casas (1,8%) o lixo é queimado ou enterrado e 

em 83 casas (10,2%) o lixo fica a céu aberto (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 - Destino das fezes da população atendida pelo PSF/USF (I) do Rangel. 
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Gráfico 2 - Destino do lixo da população atendida pelo PSF/USF (I) do Rangel. 

 

A maioria das residências é de tijolo (96%), sendo algumas de taipa revestida 

(3,9%) e taipa não revestida (0,1%) (Gráfico 3). Todas as casas possuem energia elétrica 

(LIMA, 2005).   
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Gráfico 3 - Tipologia das residências 

 

Os hábitos alimentares da população não são considerados “saudáveis” pelos 

profissionais do PSF/USF, pois, a maioria se alimenta com deficiência e desequilíbrio, com 

ingestão excessiva de sódio, carboidratos, lipídeos e refrigerantes. Adquirem 

medicamentos através da unidade de saúde ou nas farmácias, geralmente do próprio 

bairro. Alguns são adeptos da fitoterapia (ervas medicinais). As informações de saúde são 

transmitidas através de rádio, televisão e nas unidades de saúde pela ESF. As pessoas 

que freqüentam a Posto/Unidade de Saúde da Família (PSF/USF) da área são 

encaminhadas para referências como: Centro de Atendimento Médico de Jaguaribe 

(CAME JAGUARIBE) e a Policlínica PRIMAVERA; e no caso de urgências se deslocam 

diretamente para os hospitais públicos. Os que possuem plano de saúde (3,4% da 

população) utilizam a rede particular. 

Uma característica interessante é que alguns utilizam os saberes populares 

repassados pelos mais idosos (benzedeiras e plantas medicinais). Os indicadores sobre 

mortalidade e morbidade da área mostram que a doença que mais ocorre é a hipertensão 
arterial, com 233 casos, em seguida, a diabetes mellitus com 62 casos e o alcoolismo 

com 60 casos.  As crianças são acometidas pelas diarréias, verminoses e dermatoses 

(LIMA, 2005). 

 
3.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ÁREA  
 A área em questão possui um grave problema com relação às barreiras 

geográficas, as quais dificultam muito o trabalho dos agentes de saúde. O acesso ao 
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bairro se dá por duas avenidas principais: Quatorze de Julho e Dois de Fevereiro que 

possuem um transito intenso, sendo que a primeira dá acesso ao bairro de Jaguaribe e 

Centro, e a segunda dá acesso a bairros como, Cristo, Geisel, José Américo, Mangabeira. 

Das onze ruas da área de abrangência do PSF (I) do Rangel apenas 2 (duas) são 

asfaltadas (Figura 3). Para locomoção, a maioria das pessoas utiliza ônibus e em seguida 

vem o uso da bicicleta.   
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Figura 3 – Pavimentação das ruas  

Trata-se de uma área com lotes que são re-divididos, ficando várias residências 

em apenas um lote. Os números das casas nas ruas são desorganizados podendo ter dois 

ou mais números iguais na mesma rua mudando apenas com a inclusão de uma letra ou 

número no final de cada um. Em algumas situações, não existe ordem crescente ou 

decrescente, o que dificulta o trabalho dos correios e das pessoas que estão fazendo 

levantamento no local. Existem lotes na área que são utilizados para a agricultura, 

principalmente, os lotes localizados na Rua Osvaldo Lemos, que são utilizados para o 

plantio de cana (Figura 4). 
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Figura 4 – Uso e ocupação do solo. 

 

3.4. GEOPROCESSAMENTO NO PSF/USF (I) DO RANGEL 
Analisando os dados descritos, pode-se afirmar que a população atendida pelo 

PSF (I) do Rangel, enfrenta muitas dificuldades, o que sobre maneira cria empecilhos para 

a melhoria das condições de saúde do bairro. As condições de vida da população são 

preocupantes e agravadas pelos índices de desemprego e de violência. 

Diante do esforço dos profissionais atuantes no PSF para atender esta população, 

nota-se que algumas iniciativas poderiam melhorar a eficácia deste tipo de programa. 

Do ponto de vista teórico, identifica-se uma coerente organização e perfeito 

funcionamento do PSF, sob a ótica da informação, entretanto, determinadas limitações de 

ordem prática devem ser consideradas, listando-se a seguir as mais pertinentes 

(PORTUGAL, 2003): 

• A coleta de dados contempla informações sobre o indivíduo, a família/domicílio 

e meio ambiente, sendo que todos são armazenados em mídia analógica 
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(fichas em papel), dificultando sobremaneira sua organização, consulta e 

atualização; 

• A consolidação dos dados se processa pela consulta de até 1.000 fichas da 

família/domicílio (no PSF/USF (I) do Rangel, 817 fichas) e 4.500 fichas 

individuais (no PSF/USF (I) do Rangel, 2900 fichas), tornando 

significativamente complexa e demorada sua execução; 

•  A confecção do mapeamento da área de atuação, com a riqueza de detalhes 

e dinamismo necessário não é executada (PORTUGAL, 2003). 

Esses problemas na utilização dos dados obtidos no levantamento cadastral 

poderiam ser ao menos minimizados com o treinamento da equipe em cursos de 

informática básica, o que impulsionaria a informatização dos dados e facilitaria em uma 

fase posterior a consulta dos dados. Além disso, o armazenamento eficiente destas 

informações poderia promover uma constante atualização e manutenção destes dados de 

forma mais rápida e facilitada.  

Segundo a ESF deste PSF/USF tentou-se implantar nos Postos/Unidades de 

Saúde da Família de João Pessoa o uso de computadores portáteis (palmtops), para 

digitalizar os dados e diminuir a quantidade de informações colocadas nas fichas. Cada 

agente comunitário recebeu o seu equipamento, porém, devido à falta de habilidade no 

manuseio do mesmo, as agentes preferiram abandonar os palmtops e voltaram a utilizar 

as fichas, outras, nem sequer deixaram de usar as mesmas. Isso mostra a necessidade de 

um treinamento adequado das agentes antes de qualquer iniciativa, pois, quando isso não 

ocorre, a compra de equipamentos representa um gasto que não se justifica.  

A obtenção dos dados seria mais simples e mais próxima da realidade se o 

cadastro fosse mais elaborado, assim, diminuiriam muito as inconsistências das 

informações coletadas.  

Neste contexto, a utilização de ferramentas de geoprocessamento aliado a um 

cadastramento digital eficiente dos dados poderiam ser grandes instrumentos de consulta 

e visualização das informações envolvidas, haja vista os mapas elaborados atualmente 

pela equipe são completamente manuais, de baixa qualidade, e por conseqüência, de 

difícil atualização. 
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          CAPÍTULO 4 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
No decorrer da elaboração deste trabalho, alguns procedimentos metodológicos 

foram seguidos, os quais, são apresentados a seguir de forma estruturada de 

acordo com os objetivos a serem alcançados.  

  

4.1. ESCOLHA DO OBJETO DE ESTUDO 
 

A escolha do PSF/USF (I) do Bairro do Rangel como objeto de estudo para este 

trabalho foi motivada inicialmente pela observação de mudanças em sua localização que, 

na prática, não trouxeram grandes benefícios para o seu funcionamento geral. O PSF/USF 

(I) do Bairro do Rangel que era situado na Rua Cônego Vicente (Figura 5) foi transferido 

para a Rua Magno Lopes. Antes da implantação do PSF/USF (I) em ambas as 

localizações não houve um estudo prévio para analisar a viabilidade de sua localização 

segundo quaisquer critérios e, por conseqüência, alguns moradores tem que se deslocar 

por mais de 500 metros para poder receber atendimento como mostra a figura 5. 

Na localização atual, grande parte da população continua percorrendo grandes 

distâncias para chegar até o PSF/USF, o que, mesmo considerando o atendimento 

domiciliar, tem se mostrado uma dificuldade para o bom funcionamento do posto como um 

todo. Este problema pode ser evidenciado através do mesmo tipo de análise de 

proximidade realizada para a localização anterior (Figura 6). 

 

4.2. LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
Para a realização da pesquisa, várias informações foram levantadas de diversas 

fontes e nos mais diversos formatos e mídias.  

4.2.1. Mapa Base da área de estudo 
Inicialmente, algumas visitas técnicas foram realizadas para a obtenção de dados 

junto ao PSF escolhido como objeto de estudo.  
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Figura 5 - Mapa de faixas de distâncias concêntricas (análise de proximidade): primeira localização 
do PSF/USF (I) do bairro do Rangel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Mapa de faixas de distâncias concêntricas (análise de proximidade): localização atual do 
PSF/USF (I) do bairro do Rangel. 
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Dentre as muitas informações obtidas através de entrevistas aos agentes, 

funcionários, ou mesmo consulta ao material disponibilizado, destaca-se um mapa 

confeccionado em papel de forma completamente manual (lápis de cor), o qual demonstra 

por si só a necessidade da visualização espacial de algumas informações, mesmo que de 

uma forma primária. Este mapa (figura 7) representa, através de cores distintas, a 

delimitação das micro-áreas de cada agente comunitário de saúde (ACS). 

Com base neste mapa e com outras informações cedidas pela equipe de saúde, 

iniciou-se o trabalho de campo e digitalização dos dados. 

Para evitar digitalizações desnecessárias, buscou-se junto aos órgãos públicos 

competentes mapas da área que servissem como ponto de partida para a análise. A 

Prefeitura Municipal de João Pessoa disponibilizou um mapa em formato compatível com 

os softwares de desenho (CAD - Computer Aided Design) mais utilizados, de toda a malha 

municipal do município. A partir da foto obtida (figura 7) e de conhecimento prévio da área 

de estudo, este mapa foi “recortado” e assim obtido um “mapa base” para todos os 

estudos a serem desenvolvidos na área (Figura 8). 

O software utilizado para este procedimento foi o Autocad (Autodesk1) na sua 

versão 2.000. Ressalta-se que o mapa resultante manteve as informações de 

posicionamento e projeção cartográfica do mapa original. 

 
Figura 7 – Fotografia do mapa existente no PSF/USF (I) do Rangel. Cada cor é referente à      

micro-área percorrida por um ACS. 

                                                 
1 Empresa americana fabricante do programa Autocad. 
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Figura 8 – Detalhe da tela do Autocad 2000. Recorte da área de estudo a partir do mapa da PMJP.  

 

4.2.2. Dados levantados em campo 
A partir de uma impressão do mapa base da área de estudo iniciou-se o trabalho 

de campo que envolveu fases de levantamentos espaciais e não espaciais. O 

levantamento completo da região atingida pelo PSF/USF (I) do Rangel foi realizado nos 

meses de fevereiro e março de 2006, portanto, os dados obtidos refletem a realidade 

capturada nestes meses. Nesta fase, levantaram-se os seguintes dados: 

a) Número das residências: 

Esse procedimento foi dificultado, conforme já foi mencionado no capítulo 

referente às características físicas da área, pela confusão que ocorre na maioria das ruas 

da área estudada; o mesmo lote é re-dividido para construção de outra casa e às vezes o 

mesmo lote pode conter várias residências, todas com o mesmo número, sendo 

diferenciadas (quando ocorre) por letras ou números após o número principal; isso ocorre 

também, mesmo em casas com uma distância razoável entre elas. 

Os números são desorganizados e muitas vezes são inexistentes nas fachadas 

das casas tornando necessária, em muito dos casos, uma consulta ao proprietário, o que 
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tornou mais lento o processo de levantamento. Em muitas residências, o morador 

desconhecia a numeração da sua própria casa, por haver sido construída irregularmente, 

ficando no mapa a informação “S/N”. Posteriormente, observa-se, através de consultas ao 

banco de dados, que em um total de 611 imóveis, 35 destes não possuem numeração 

registrada (foram armazenadas como “S/N”, conforme mostra a figura 9). 

b) Pavimentação das ruas: 

Durante os estudos prévios para a realização do trabalho, observou-se que no 

banco de dados da PMJP a maioria das ruas desta região constam como estando com 

algum tipo de pavimentação, e durante as idas a campo foi constatado que apenas a rua 

Mourão Rangel e parte da Cônego Vivente e da São Marcos são pavimentadas com 

paralelepípedo e as avenidas principais do bairro (Dois de Fevereiro e Quatorze de Julho) 

têm pavimento asfáltico , como foi mostrado na figura 3. Essa informação foi considerada 

importante como um critério para a proposta de uma melhor localização de um PSF/USF, 

partindo da premissa que o acesso da população seria mais fácil em uma rua 

pavimentada.  

 
Figura 9 – Exemplo de telas do SIG utilizado realizando consulta sobre os lotes sem numeração. 
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c) Uso do solo: 

Através do levantamento em campo pôde-se realizar um mapeamento do uso do 

solo urbano. Os tipos de uso considerados para este mapeamento foram: residencial, 

desocupado (nenhum), religioso, misto (comércio e residência), comércio, educação, 

saúde, lazer e agricultura , como foi apresentado na figura 4. 

d) Tipologia das residências: 

Algumas tipologias construtivas foram observadas no levantamento, a saber: 

taipa, taipa revestida, ou tijolo/adobe2. A grande maioria das edificações são de 

tijolo/adobe (Gráfico 3).  

e) Correções/atualizações do Desenho Urbano: 

No decorrer das observações “in loco” foi observado que em algumas partes da 

área de estudo, o mapa base da PMJP encontrava-se com algumas incoerências do ponto 

de vista do desenho urbano.  Mesmo de forma estimada, através de observações 

meramente visuais (sem nenhuma medição realizada em campo), algumas correções e/ou 

atualizações foram realizadas. 

f) Levantamento Fotográfico: 

Dos meses de abril a junho de 2006, foi procedida uma segunda etapa de 

levantamentos com vistas a realizar um registro fotográfico da área. Acidentes geográficos 

(Figura 10), barreiras de acesso, condições irregulares da pavimentação, etc, foram 

registrados através de fotografias convencionais, como mais uma fonte de informações na 

elaboração dos critérios para a proposta de localização do PSF/USF (ver anexos 06 a 13).  

 

4.2.3. Dados obtidos junto ao PSF/USF 
Foram realizadas sucessivas visitas ao PSF/USF (I) do Rangel e algumas 

entrevistas aos agentes de saúde tornaram-se possíveis. Conforme foi apresentado no 

item 3.4. deste trabalho, os dados deste PSF/USF estão armazenados em cerca de 817 

fichas de família/domicílio e 2900 fichas individuais, tornando significativamente complexa 

e demorada qualquer consulta aos mesmos. 

 
 

                                                 
2  Adobe = bloco semelhante ao tijolo, reparado com argila crua, seca ao sol. 
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Figura 10 - Fotografia de um dos abismos existente na região. 

 

Algumas destas fichas, denominadas de fichas A (ver anexo 2 e 3), foram cedidas 

para consulta pelos agentes de saúde. Vale ressaltar que nem todos os agentes 

disponibilizaram suas fichas. Os dados levantados a partir destas fichas estão 

relacionados basicamente às doenças ou condições referidas pela família como 

alcoolismo (ALC), chagas (CHA), deficiência física (DEF), diabetes (DIA), epilepsia (EPI), 

hanseníase (HAN), hipertensão arterial (HA), malária (MAL), tuberculose (TB), gestação 

(GES), e outras (O). Nesta área do bairro do Rangel observa-se a ocorrência de muitas 

destas doenças e condições referidas (DIA, HA, DEF, ALC, TB, ALERGIA, GASTRITE, 

ÓBITO, GES, Doença Mental e fumantes). 

Estas informações foram utilizadas para a elaboração de um mapa temático 

amostral, (visto que foram obtidos apenas os dados completos de 2 ruas), com as 

principais doenças que ocorrem na região de estudo (Figura 11). Um grande número de 

fichas foram analisadas, porém muitas apresentavam falta de consistência nos dados o 

que gerou perda nas informações. 

A ficha A é preenchida nas primeiras visitas que o ACS faz às famílias de sua 

comunidade. Deve ser preenchida uma ficha por família.  

De acordo com o que estabelece o Ministério da Saúde, as informações recolhidas 

– identificação da família, cadastro de todos os seus membros, situação de moradia e 

outras informações adicionais – permitem à equipe de saúde conhecer as condições de 
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vida das pessoas da sua área de abrangência e melhor planejar suas intervenções. Todos 

os dados desta ficha devem ser atualizados sempre que houver alteração. O ACS deve 

estar atento para registrar, todo mês, ocorrência de nascimento, mortes e mudanças de 

atividade profissional, ocupação dos membros da família, e as condições de moradia e 

saneamento (MS,1998) 
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Figura 11 – Mapa amostral das doenças existentes em algumas ruas da área de estudo. 

 

Se estas fichas estivessem com o preenchimento adequado, e seu acesso total 

fosse permitido, seria possível a elaboração de mapas temáticos muito mais 

representativos dos dados espacializados. 

Além das informações extraídas das fichas A, outras informações consideradas 

relevantes para o trabalho foram levantadas a partir de relatórios técnicos disponíveis no 

PSF/USF. Dentre estes, o relatório A2 (ver anexo 4) informa detalhes recentes (janeiro de 

2006) das micro-áreas cobertas pelos agentes:  

o Tipologia das residências (gráfico 3); 

o Destino do lixo (gráfico 2); 

o Destino de fezes e urina (gráfico 1); 

o Condições da Água utilizada; 
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o Tratamento da água; 

o Faixa etária; 

o Número de famílias e pessoas cadastradas; 

o Pessoas com cobertura de planos de saúde; 

o O agente responsável por cada micro-região; 

 

4.3. ESCOLHA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
Todos os conceitos e informações apresentados neste trabalho, dizem respeito a 

qualquer Sistema de Informação Geográfica, entretanto, para efeito de uma 

implementação, torna-se necessária à escolha do ambiente computacional a ser utilizado.  

Nesse sentido, um sistema de informação geográfica desenvolvido pela ESRI 

(Environmental Systems Research Institute) denominado de ArcView (na sua versão 3.2) e 

de ArcGIS (na sua versão 8.3) foram os programas escolhidos para o desenvolvimento 

desta pesquisa. O Arcview/ArcGIS é considerado um desktop GIS por ser um programa 

desenvolvido para computadores desktop. 

O ArcView/ArcGIS no seu pacote básico é considerado um SIG vetorial e 

apresenta um excelente desempenho quando do tratamento de informações em formato 

vetorial, que é especificamente o caso das informações tratadas neste trabalho.  

 
4.4. TRATAMENTO E TABULAÇÃO DOS DADOS 
Inicialmente, os dados que se apresentavam em diferentes tipos de mídia (papel, 

meio digital, etc.) foram compatibilizados e reunidos em uma unidade digital de 

armazenamento de forma a centralizar as informações e, principalmente, facilitar o 

gerenciamento dos dados no SIG. 

Os dados obtidos junto a PMJP apresentam-se com a Projeção Cartográfica UTM 

(Universal Transverse Mercator) e unidades de mapa em metros. Por ser este um formato 

bastante usual em planejamento urbano, todas as demais informações foram convertidas 

para esta projeção cartográfica e para este sistema de unidades. 

A primeira fase do tratamento de dados consistiu na conversão de formatos 

digitais do mapa da área em estudo (do formato DWG para SHP). Esta conversão é 

necessária na entrada de dados em um SIG quando o dado original é proveniente de um 

programa CAD. O formato shapefile (SHP) reconhecido nos programas ArcView 3.2 e  
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ArcGIS 8.3, caracteriza-se por armazenar informações gráficas e analíticas dos objetos 

representados. 

Foi necessária uma verificação prévia, ainda em ambiente CAD, das topologias de 

polígonos existentes e sempre que necessário foi realizado um trabalho de edição das 

linhas e de fechamento de polígonos para posterior associação de informações no SIG 

(Figura 12). 

 

 
Figura 12 – Tratamento inicial e associação de informações no SIG 

 

Com as informações obtidas em campo, foi feito o trabalho de tabulação da 

componente não gráfica ou alfanumérica (tabelas) dos dados envolvidos. A tabulação 

dos dados é sempre uma fase bastante demorada em qualquer montagem inicial de uma 

base de dados, por demandar, muitas vezes, uma grande carga de digitação de 

informações (figura 13). 
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Figura 13 – Base tabular de dados do projeto no SIG 

 

Os dados extraídos das fichas A e do relatório A2 foram tabulados inicialmente 

no programa Excel (Microsoft) e posteriormente, as planilhas geradas foram salvas no 

formato DBF (dBASE III) ou TXT para serem utilizadas no SIG (Figura 14). Paralelamente 

à elaboração da base de dados alfa-numérica, alguns mapas temáticos começaram a ser 

gerados na base cartográfica. 

 
Figura 14 –Tabela do banco de dados em uma planilha do programa Excel (Microsoft). 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
As análises espaciais disponibilizadas pelo Sistema de Informação Geográfica 

utilizado possibilitaram a seleção de uma série de critérios para o estudo de uma nova 

localização para o Posto/Unidade de Saúde da Família, no bairro do Rangel. A proposta 

apresentada neste trabalho, baseia-se apenas nestes critérios e, portanto, sua viabilidade 

é analisada de acordo com os critérios estabelecidos através das análises espaciais 

realizadas. 

 

5.1.  CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A ESCOLHA DOS LOTES: 
5.1.1. Primeiro Critério: Distância aos Usuários 
Conforme anteriormente mencionado, o problema da má localização do 

PSF/USF(I) sempre existiu, visto que, não há uma praxe de estudos prévios de avaliação 

da localização quando da implantação de algum PSF/USF em uma região.  

Para analisar a distância da população usuária ao PSF/USF(I), sob o ponto de 

vista da centralidade de um equipamento urbano tão importante, pode-se tomar como 

referência  os logradouros mais centrais da área de estudo, a saber: a Avenida Dois de 

Fevereiro e a Rua Cônego Vicente (Figura 15). 

Percebe-se, a partir do mapa gerado, que uma mudança de localização do  

PSF/USF (I)  para algum lote da área mais central ou para algum lote próximo a ela, 

facilitaria o acesso da população adscrita. 

 

5.1.2. Segundo Critério: Tipologia dos Logradouros 
A figura 3 apresenta um mapa com as ruas pavimentadas do bairro. Esse é um 

critério importante, pois, o tipo de pavimentação da rua pode ser considerado um fator de 

acessibilidade ao PSF/USF (I) (asfalto, paralelepípedo, solo exposto, etc.),  especialmente 

para os idosos (que possuem mais dificuldade em se locomover), mulheres com crianças  

pequenas, pessoas em cadeiras de rodas, bem como para o acesso de quaisquer meio de 

transporte ao local (motocicletas, bicicletas, carros, etc.), em caso de emergências. 
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Com base neste critério, selecionam-se os seguintes logradouros: Dois de 

Fevereiro, Quatorze de Julho, Mourão Rangel, Parte da Cônego Vicente e da São Marcos. 

(Ver todos os logradouros pavimentados da figura 3). 

          Figura 15 – Análise de proximidade/Mapa de distâncias às principais vias de acesso. 
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5.1.3. Terceiro Critério: Presença de Abismos/Acidentes Geográficos 
A área estudada possui um grave problema de barreiras geográficas, essa área 

possui muitos abismos, geralmente, no final de cada rua. Estes abismos dificultam o 

trabalho dos agentes comunitários, e, por conseqüência, existem áreas onde a população 

não recebe a visita dos mesmos. No mapa a seguir, pode-se verificar a localização dos 

abismos e da região onde a população é mais isolada por estes acidentes geográficos. 

Fotografias de cada uma destas áreas podem ser vistas em anexo (anexos 6 a 13). 
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Figura 16 – Localização dos abismos e da área não visitada. 

 

A partir desta consulta, os lotes que ficam próximos da área onde ocorre a barreira 

geográfica podem ser excluídos da análise, pois, se o PSF/USF (I) localizar-se nas 

proximidades destes abismos o problema de acesso da população pode ser agravado. 

 

5.1.4. Quarto Critério: Topografia do Terreno 

O mapa a seguir demonstra os níveis de altimetria que a área estudada possui. O 

modelo numérico do terreno (MNT) foi gerado a partir dos pontos cotados disponibilizados 

pela prefeitura através de recursos de geração de grades regulares do SIG utilizado.  Esta 

informação das altitudes da área pode ser cruzada com outros critérios para estabelecer 

uma melhor região para a proposta de localização do PSF/USF (I). Por exemplo: a parte 

mais alta do bairro pode ser de difícil acesso para quem mora na parte mais baixa e vice-

versa.  
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                                       Figura 17 – Modelo numérico do terreno. 
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5.1.5. Quinto Critério: Idade dos Usuários 

Esse é um critério importante para a implantação do PSF/USF, pois o ideal é que 

o PSF/USF fique próximo do maior número de idosos e mães com crianças de colo 

(população com maiores dificuldades de locomoção). A seguir, estão os mapas referentes 

aos números de idosos e crianças por micro-área. As micro-áreas referem-se às áreas 

atendidas por cada agente de saúde (Figuras 18 e 19). Cada cor correspondendo a uma 

micro-área. O Amarelo corresponde à micro-área do agente 82, o Azul escuro à micro-

área do agente 81, Ciano à micro-área do agente 78, Rosa à micro-área do agente 83, 

Laranja à micro-área do agente 79 e Azul Claro à micro-área do agente 3. 
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Figura 18 – Dados de pessoas acima de 50 anos por micro-área. 

 
Bartira

14 de Julho

Osva
ldo

 Lem
os

M
agno Lopes

2 de Fevereiro

Sem Nome

M
ourão Rangel São Marcos

N
apoleão Laureano

São Judas Tadeu

Cônego Vicente

Rangel Travassos

São Marcos

São Marcos

Sem
 N

om
e

Cônego Vicente

Bartira

M
ourão Rangel

N
apoleão Laureano

2 de Fevereiro

Cônego Vicente

14 de Julho

M
agno Lopes

¬

0 30 60 90 120 150 18015
Metros

Legenda
População atendida

Sem dados

Criança de colo
19

23

24

31

48

56

Terreno

 

N

Figura 19 - Dados da quantidade de crianças de colo por micro-área. 

Pelo exposto nos mapas, percebe-se que as micro-áreas que têm mais idosos e 

crianças de colo são as dos agentes 82 (Amarelo) e 78 (Ciano). Para a elaboração dos 

dois mapas, utilizou-se a ferramenta de junção espacial do SIG (join), pois as informações 
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associadas aos lotes não continham os dados sobre faixa etária da população, estes 

dados de faixa etária foram compilados das fichas dos agentes em planilhas eletrônicas e 

em seguida tabuladas para a entrada no SIG (Figura 20).  

5.1.6. Sexto Critério: Ocupação Urbana 
Em relação à ocupação urbana, foram selecionados os imóveis vagos (sem 

ocupação no momento da pesquisa) e à venda para a possível localização do 

equipamento.  Os resultados obtidos em relação a este critério estão no mapa da Figura 

21.  

 

Figura 20 – 

Ferramenta de junção espacial (join) utilizada para a elaboração dos mapas temáticos por faixa 

etária (telas do ArcGIS 8.3). 
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Figura 21 – Imóveis vagos e/ou à venda. 

 

Com base nos critérios estabelecidos e nos mapas por eles gerados algumas 

avaliações tornaram-se possíveis para uma proposta de uma nova localização para o PSF 

que atenda melhor esta área.  Vale a pena mencionar que esta localização foi escolhida 

com base nas poucas informações que foram obtidas in loco e com os dados cedidos 

principalmente pela enfermeira do posto. Na posse de mais informações as consultas 

poderiam ser mais refinadas e a localização melhor estudada. 

 

5.2. ANÁLISE ESPACIAL: ESCOLHA DA NOVA LOCALIZAÇÃO 
Dispondo de todos os mapas temáticos anteriores, algumas consultas foram 

realizadas, enfocando os lotes vagos e/ou à venda para escolher a melhor localização. 

A primeira consulta realizada foi: Quais os lotes vagos ou à venda em ruas 

calçadas ou pavimentadas?.  Foi utilizada a ferramenta de seleção para selecionar os 

lotes nas condições citadas e gerado uma nova camada de informação contendo apenas 

os lotes selecionados (Figura 22).  
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Esta consulta selecionou 13 lotes como possíveis locais para a implantação do 

PSF. Com base neste resultado, investigou-se qual deles seria o melhor local para a 

implantação. 

                   

                     

                      Figura 22 – Consulta para saber os lotes em logradouros pavimentados 

 

Realizou-se uma consulta a respeito da população de idosos e crianças pequenas 

existentes na região; para tanto, utilizou-se a ferramenta de seleção por atributos não 

espaciais (select by attributes). Esse critério foi utilizado porque são as crianças e os 

idosos os que mais utilizam o posto e os que possuem mais dificuldade de locomoção. A 

consulta é apresentada na Figura 23. Após essa consulta uma nova camada de 

informação foi gerada. 
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Figura 23 –Região onde existem mais idosos e crianças pequenas (consulta por 

atributos). 

 

A partir dos lotes obtidos na consulta anterior e da região selecionada por esta 

consulta, foram inseridos no mapa os dados referentes aos logradouros pavimentados, e a 

área de influência (buffer) para escolher a melhor localização deste equipamento urbano. 

Os passos para a elaboração deste mapa de áreas de influência com relação aos 

logradouros selecionados são apresentados através das telas do SIG utilizado mostradas 

na figura 24. Para a elaboração do buffer os dois logradouros centrais foram selecionados 

e exportados (com o nome de ruaspbuffer) para entrarem como tema e a partir dele ser 

gerado o buffer . 
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Figura 24 –Geração de um mapa de áreas de influência (buffer). 

 

Os lotes situados na Avenida Quatorze de Julho (4 lotes) são os mais distantes da 

grande área que possui o maior número de crianças de 1 a 4 anos e idosos, e que é 

também a região mais critica da área de estudo, com esgoto a céu aberto (Rua Oswaldo 

Lemos) e com os abismos (Ruas Bartira, Napoleão Laureano e Magno Lopes), conforme 

mostra a figura 25. 

Além disso, na região em que estão situados esses 4 lotes existe uma inclinação 

bastante acentuada (ladeira) e no local há grande fluxo de carros o que, por 

conseqüência, não foi considerado um bom indicador para uma nova implantação do 

PSF/USF. Por esse fato, esses quatro lotes foram excluídos dos possíveis lotes. Foram 

exportados como um novo tema os nove lotes restantes para a possível realocação do 

PSF/USF. 
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Figura 25 - Resultado da aplicação realizada com o “buffer”. Destaque para os 04 lotes da 

Av. 14 de Julho. 

 

A área estudada está situada em uma região em que há uma grande mudança de 

relevo. Dentro do bairro do Rangel é a área que mais sofre com este problema, pois fica 

próximo a ladeira que divide o Bairro do Rangel e o Bairro de Jaguaribe. A figura a seguir 

mostra a diferença na altimetria existente dentro do bairro do Rangel e especialmente 

dentro da área estudada. 
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Figura 26 –Diferença na altimetria existente no bairro/área em estudo.  

 

Sobrepondo a altimetria aos 9 lotes restantes foi realizada uma nova consulta, 

para localizar os lotes próximos aos abismos existentes na região e nos locais mais baixos 

(início de ladeira). Esse fato, forçaria a grande maioria da população a subir e descer 

ladeira para chegar ao posto. Observou-se, primeiramente, que nenhum dos 9 lotes 

localizava-se perto dos abismos. 

Em seguida, observou-se que apenas 4 lotes atendiam ao critério de altitude (não 

se localizavam em áreas muito baixas), conforme mostra a figura 27. Além deste fato, os 

cinco lotes que foram excluídos eram localizados em avenidas com grande fluxo de 

veículos (Dois de Fevereiro e Quatorze de Julho). 
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Figura 27 – Seleção do possíveis locais para o posto com base na altimetria e abismos existentes. 
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Tomando por base o mapa das áreas que possuem mais idosos e crianças até 4 

anos, vemos que, dos 4 lotes selecionados o da Av. Dois de Fevereiro é o mais distante, 

além de situar-se em uma área com grande fluxo de veículos, pois é a Av. principal do 

bairro (Ver Figura 28). 

Figura 28 – Localização dos lotes em relação à área com mais idosos e crianças 

com menos de 4 anos. 
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Por es

por este trabalho, são os lotes situados na Rua Mourão Rangel. Esta rua é uma rua 

calçada

 

te motivo os lotes mais adequados, de acordo com as análises realizadas 

, os lotes estão próximos as áreas mais críticas da região, não estão situados em 

ladeiras, estão longe dos abismos existentes na região e estão próximos aos logradouros 

centrais, facilitando o acesso de idosos, mães com crianças menores que 4 anos, pessoas 

em cadeiras de rodas e veículos. Essa facilidade poderia melhorar inclusive o acesso dos 

pacientes que residam um pouco mais distante do posto (Figura 29). 
 

¬

 
Figura 29 – Lotes para a melhor localização do PSF/USF(I) do Rangel segundo análise espacial 

realizada. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

do para o 

ficiente. Seria interessante que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Secretaria 

de Vigil

veis para uma série de problemas. Ou 

seja, pa

s de saúde. Observou-se um certo 

sentime

ível de alfabetização,  destino 

do lixo, 

tão na planta oficial da Cidade de João 

Pessoa

e equipamento urbano de saúde. Nesse sentido, pode-se afirmar que o 

refinamento dos critérios (a partir de informações mais confiáveis) ou a tomada de decisão 

 
Com base no que foi exposto, conclui-se que um aplicativo SIG volta

estudo e análise de melhores localizações de equipamentos urbanos é uma ferramenta 

e

ância em Saúde ou as Secretarias estaduais e municipais de saúde utilizassem 

mais esta geotecnologia, mesmo através de consultorias especializadas, pois, com base 

nas informações que estes órgãos possuem, a escolha do local para a implantação do 

equipamento urbano fica bem mais substanciada.  

Essa ferramenta também pode auxiliar em um melhor gerenciamento e 

planejamento das campanhas de saúde, pois é possível gerar um grande número de 

informações, e com elas respostas rápidas e confiá

ra órgãos gestores da saúde aplicativos SIG são de grande utilidade, o que mostra 

a importância do Geoprocessamento nessa área. 

Para a realização deste trabalho foram encontradas algumas dificuldades 

principalmente no tocante à obtenção de dados, visto que a aquisição de dados em muitos 

momentos foi dificultada pelos próprios agente

nto de “propriedade” das informações contidas nas fichas. Além disso, em 

algumas das fichas disponibilizadas, os dados encontravam-se desatualizados (por 

exemplo: fichas com dados sem atualizações desde 1999). 

 Na prática, muitos agentes preferem anotar em cadernos ou mesmo diretamente 

no prontuário a condição referida de cada paciente. Isto tem acarretado omissão de muitas 

informações importantes, tais como, idade dos moradores, n

dentre outras informações relevantes. 

Outro problema que dificultou este trabalho foi a inexistência de um cadastro do 

uso do solo urbano adequado e atualizado, visto que, na região existem muitas 

construções irregulares que nem sequer es

. 

Apesar de todas estas dificuldades, os dados disponíveis permitiram a formulação 

de alguns critérios que apoiariam uma decisão dentre três alternativas de localizações 

para est

 62



por uma alternativa, em detrimento de qualquer outra, depende diretamente da quantidade 

e da qualidade dos dados utilizados em geoprocessamento. 

Fica, entretanto, demonstrada a importância deste estudo, enquanto instrumento 

eficaz de gestão e planejamento para órgãos municipais da área de saúde em geral.  
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Anexo 1: Modelo Conceitual 

 

MAPA DE USO DO 
SOLO 

 
Seleciona 

LOTES 
DESOCUP
ADOS 

LOTES A 
VENDA 

LOTES 
OCUPADO

 
     MAPA DE RUAS 
    
   Indica 

RUAS COM 
MAIOR 
TRÁFEGO DE 
VEÍCULOS 

 
Selecion
a 

 
  Mostra 

   FACILIDADE DE 
LOCOMOÇÃO 

TIPOLOGIA DAS RUAS: 
- PAVIMENTADAS 
- CALÇADAS 
- SEM CALÇAMENTO 

MAPA DE DECLIVIDADE 

 
Seleciona 

DECLIV. 
ALTA 

DECLIV. 
MÉDIA 

 
Mostra 

BARREIRAS 
GEOGRÁFI 
CAS 

DECLIV. 
BAIXA 
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FICHA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

UF |__|__| 
 

ENDEREÇO 
 
 

NÚMERO 
|__|__|__|__| 

BAIRRO CEP  
|__|__|__|__|__| -  |__|__|__| 

MUNICÍPIO  
|__|__|__|__|__|__|__| 

SEGMENTO 
    |__|__| 

ÁREA 
|__|__|__| 

MICROÁREA 
    |__|__| 

FAMÍLIA 
|__|__|__| 

DATA 
 |__|__|-|__|__|-|__|__| 
  

  CADASTRO DA FAMÍLIA 
 

 PESSOAS COM 15 ANOS 
E MAIS 

 
DATA NASC. 

 
IDADE 

 
SEXO 

 
ALFABETIZADO 

 DOENÇA OU CONDIÇÃO  
OCUPAÇÃO REFERIDA  

NOME    sim não  (sigla) 
        

 
 
 

       

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

 
 

       

   
 

     

   

 
PESSOAS DE A  14  0 

ANOS 

 
ASC. 

 
IDADE 

 
SEXO 

 
FREQÜENTA  

A ESCOLA 
DATA N

 
ÃO 

DOENÇA OU CONDIÇÃO 
OCUPAÇ REFERIDA 

NOME    sim não   (sigla) 
   

 
     

   
 

     

 
 

       

        

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   

Siglas para a indi as e/ou condições referidas  
 

  cação das doenç

ALC - Alcoolismo EPI - Epilepsia HAN - H    anseníase 

CHA - Chagas GES - Gestação MAL - M lária    a

DEF - Deficiência HA - Hipertensão 
Arteria

    
l 

DIA - Diabetes TB - Tu     berculose 
      

Anexo 2 – Ficha A (Frente) 
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 SITUAÇÃO DA MORADIA E SANEAMENTO  

 TIPO DE CASA    TRATAM  ÁGUA NENTO DA O 
DOMICÍLIO 

 

 Tijolo/Adobe Filtração       
 Taipa revestida Fervura       
 Taipa não revestida Cloração       
 Madeira     Sem tratamento   

     Material aproveitado ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
 O ro - Especificar Rede pública   ut :     
  Poço ou nascente       
 Número de cômodos / 

peças 
Outros       

     Energia elétrica DESTINO DE FEZES E URINA  
 DESTINO DO LIXO    Sistema de esgoto (rede geral)   
 Coletado       Fossa  
 Queimado / E   berto   nterrado    Céu a
 Céu aberto        
 

 
 OUTRAS INFORMAÇÕES  

 Alguém da  família possui Plano de 
Saúde? 

 Número de pessoas cobertas por Plano de 
 

   
Saúde 

 

 Nome do P | __| __| _ | __| | __| __| | __| __| 
 lano de Saúde |__ _ __ __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __

|
    EM CASO DE DOENÇA PROCURA PARTICIPA DE GRUPOS 

 COMUNITÁRIOS 
 

 H s Cooperativa o pital       
 Unidade de Saúde  religioso     Grupo   
 B ne zedeira     Associações   
 F ra mácia     Outros - Especificar:   
 O t   u ros - Especificar:      
 M ÇÃO UEEIOS DE COMUNICA Q  

MAIS UTILIZA 
   MEIOS DE TRANSPORTE QU  E

MAIS UTILIZA 
 

 Rád     Ônibus   io 
 T l   e evisão   Caminhão   
 O tros -u  Especificar:     Carro   
  Carroça       
  utros - Especificar:     O   
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Relatório A2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SISTEMA DE IN
 

__| FOR AM ÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA  UF |__|
MUNICÍPIO (nome) MUNICÍPIO (código) 

|__ __ __ __|__ __ __
MENTO 

|__|__| 
ÁREA 
|__ __ __

ANO 
|__ __|__ __| | | | | | |  | | | | |

SEG

 
CONSOLIDADO ANUAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS POR ÁREA 

 

 
SEXO 

 
FAIXA ETÁRIA 

MICROÁREA 
TOTAL

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

 < 1            

M 1 - 4           
 

  

A 5 - 6            

S 7 - 9            

C     10 - 14        

U 15 - 19            

L 20 - 39            

I 40 - 49            

N 50 - 59            

O  60 e mais            

 SUB-TOTAL            

 < 1            

F 1 - 4            

E 5 - 6            

M 7 - 9            

I 10 - 14             

N     15 - 19        

I 20 - 39            

N 40 - 49            

O 50 - 59            

 60 e mais            

 SUB-TOTAL            

    
TOTAL            

 
 N° %  N° %
Famílias ca  dastradas Crianças de 7 - 14 anos   

ssoas cad   astradas C ianç  de  14 anos na esco    Pe r as 7 a la
Pessoas co ura de  P ssoa de 15 os mais  m cobert e s  an  e   
Plano de S  P ssoa de 15 os maisaúde e s  an  e  

lf
  

b t di 
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TIPO DE CASA N° %  TRAT MEN O D  ÁGUA A T A N° % 
T    iltraç   ijolo/Adobe F ão  

Taipa revestida    ervur  F a  

T evestid      aipa não r a Cloração 

M    m tratamento   adeira Se

M aproveitado    aterial ÁGUA ZADA  UTILI N° % 

Outros    ede p blica  R ú  

ENERGIA ELÉTRICA   oço o nasc te   P u en  

DESTINO DO L O IX %N°  utros  O   

Coletado    DEST O DIN E 
FEZES/URINA

N° % 

Queimado/Enterrado    istem de es to  S a go  

Céu aberto    ossa  F  

   éu ab to   C er  

         
 

DOENÇAS OU CON ÕDIÇ ES MICROÁREA TOTAL 
REFERIDAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

A 0 a 14  anos            
L 15 anos e mais            
C TOTAL            
C 0 a 14  anos            
H 15 anos e mais            
A TOTAL            
D 0 a 14  anos            
E 15 anos e mais            
F TOTAL            
D 0 a 14  anos            
I 15 anos e mais            
A TOTAL            
D 0 a 14  anos            
M 15 anos e mais            
E TOTAL            
E 0 a 14  anos            
P 15 anos e mais            
I TOTAL            
G 10 a 19 anos            
E 20 anos e mais            
S TOTAL            
H  anos       0 a 14      
A 15 anos e mais            
 TOTAL            

H 0 a 14  anos            
A 15 anos e mais            
N TOTAL            
M 0 a 14  anos            
A 15 anos e mais            
L TOTAL            
T 0   a 14  anos           
B 15 anos e mais            
 TOTAL            

 

Anexo 4 – Relatório A2 
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Anexo 5 – Fotografia mostrando o abismo existente na rua Bartira.  
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Anexo 6 -  Fotografia mostrando o abismo existente na rua Napoleão Laureano. 

 

 

  
 

Anexo 7 - O abismo da rua Napoleão Laureano (Vista de topo). 
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Anexo 8 – Rua Rangel Travassos. 

 

  
Anexo 9 – Fotografia evidenciando o problema das barreiras geográficas. 
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Anexo 10 - Fotografia do abismo existente no meio da rua Rangel Travassos. 

 

 
 

Anexo 11 - Abismo da rua São Judas Tadeu. 
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Anexo 12 - Final da rua Cônego Vicente. 
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	3.4. GEOPROCESSAMENTO NO PSF/USF (I) DO RANGEL 
	No decorrer da elaboração deste trabalho, alguns procedimentos metodológicos foram seguidos, os quais, são apresentados a seguir de forma estruturada de acordo com os objetivos a serem alcançados.  




