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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta elementos que podem contribuir para a melhoria do 

monitoramento e a avaliação do Programa Saúde da Família (PSF) na Cidade do 

Rio de Janeiro. Apresenta o processo de trabalho das equipes para o mapeamento 

de áreas e microáreas das comunidades. Utiliza a informação dos marcadores 

encontrados no Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, como ferramenta 

de gestão para o PSF e apresenta a viabilidade de geoprocessamento de alguns 

marcadores selecionados do Relatório da Situação de Saúde e Acompanhamento 

das Famílias – SSA2. O cenário escolhido foi uma Clinica da Família composta por 

onze equipes, localizada no Complexo do Alemão, região do Subsistema Leopoldina 

Sul da AP 3.1. Teve como objetivo geral desenvolver e testar o método de 

monitoramento e avaliação da Saúde da Família, com base no georreferenciamento 

de marcadores, em apoio à gestão das Redes de Atenção à Saúde - RAS. Seus 

objetivos específicos foram: analisar e selecionar marcadores fornecidos pelo SIAB 

para o monitoramento e a avaliação da Saúde da Família e analisar a viabilidade do 

uso de georreferenciamento de marcadores do SIAB extraídos do SSA2 do Agente 

Comunitário de Saúde - ACS, visando a construção de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). Para tal utilizamos o software Terraview© que possibilitou a 

construção de mapas temáticos das áreas e microáreas com marcadores 

selecionados a partir de um banco de dados. A pesquisa apontou a necessidade das 

equipes se apropriarem das informações de base local para o planejamento de suas 

ações e constatou problemas ligados ao uso da informação. Evidencia que o uso do 

SIG constitui-se em potente sistema para identificar problemas relacionados à 

qualidade da informação, o que possibilita avaliar os marcadores subsidiando a 

gestão local na tomada de decisão para qualificação dos serviços prestados nos 

territórios cobertos pelo PSF.  

Palavras Chave: avaliação em saúde, indicadores de saúde da atenção básica, 

geoprocessamento, mapas temáticos. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This essay presents elements that may contribute to the improvement of the 

monitoring and evaluating of the Family Healthcare Program (FHP), in Rio de Janeiro 

City. It presents the working process of teams for the mapping of their areas and 

microareas. It uses the information of the markers found on the Basic Attention 

Information System – BAIS, as a managing tool for FHP, and presents the feasibility 

of geoprocessing of some selected markers. The chosen scenario was a Family 

Clinic composed by eleven teams, located on the Alemão Complex, a region of the 

South Leopoldina Subsystem of PA 3.1. It has as its general goal. developing and 

testing a method of monitoring and evaluating Family Healthcare, based on geo-

referencing markers, supporting the management of Healthcare Attention Networks 

(HAN). Its specific goals were: analyzing and selecting markers provided by the BAIS 

for monitoring and evaluating of Family Healthcare; and analyzing the feasibility of 

using geo-referencing markers extracted from the BAIS from HSFM 2 of 

Communitarian Healthcare Agent (CHA), aiming on the construction of Geographic 

Information System (GIS). For that purpose, we used the software Terraview©, which 

made possible the fashioning of thematic maps of areas and microareas with 

selected markers from a database. The research highlighted the necessity of teams 

to take hold of local base information for the planning of their actions and found 

problems concerning the use of information. It indicates that the use of GIS is a 

powerful system to identify problems concerning the quality of information, which 

allows the evaluation of markers subsidizing local managing on the decision making 

for the qualification of the provided services on the territories covered by FHP. 

 

Keywords: healthcare evaluation, basic attention healthcare markers, 

geoprocessing; theme maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao tratarmos do Programa Saúde da Família (PSF), consideramos três 

elementos que são fundamentais para a melhoria do monitoramento e a avaliação 

como subsidio a gestão local1do mesmo na Cidade do Rio de Janeiro: a) A forma 

com que as equipes organizam o mapeamento de suas áreas e microáreas.  b) o 

uso das informações dos marcadores encontrados no Sistema de Informação de 

Atenção Básica – SIAB, como ferramenta de gestão para o PSF; e c) a viabilidade 

de geoprocessamento dos marcadores do SIAB nas áreas cobertas pelas ESF. 

A pesquisa contou com o apoio de profissionais da Coordenação de Saúde da 

Área de Planejamento 3.1 (CAP 3.1) e com a colaboração de pessoas externas à 

mesma, como professores do Mestrado e o Enfermeiro Tony da Silva Ferreira, ex-

aluno do Mestrado, além do engenheiro Cláudio de Almeida Magalhães diretor da 

Kartor Consultoria e Informática, que contribuíram para que a equipe da CAP 3.1 

fosse treinada inicialmente para a utilização dos softwares Arcview© e TerraView©,  

objetivando criar uma base de dados cartográfica com base nos mapas do Instituto 

Pereira Passos (IPP). 

A motivação para realização dessa pesquisa surgiu no meu trabalho como 

atual Assessora da CAP 3.1 e com experiência anterior atuando no PSF da Cidade 

do Rio de Janeiro entre 2003 e 2009, pois percebi a necessidade de aprofundar 

conhecimentos e práticas onde os níveis locais e regionais desenvolvam ações 

concretas para o monitoramento e avaliação de ações desenvolvidas nas ESF, além 

de contribuir com o acompanhamento da expansão da atenção primária na área. 

 A utilização de sistema de informação com base atualizada que permita 

identificar e agir sobre os riscos diagnosticados e interferir para a redução de 

agravos e óbitos registrados em fichas utilizadas nos Sistema de Informação de 

Atenção Básica. (SIAB), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM), entre outros, associados a um Sistema de Informações 

                                                 
A gestão local caracteriza-se por ser a Área de Planejamento em  Saúde, conforme Resolução nº 
431, de 14 de abril de 1993 da Secretaria Municipal de Saúde, considerando o que estabelece a Lei 
Orgânica do Município e o Plano Diretor Decenal

1
 da Cidade do Rio de Janeiro, cria nessa cidade 

Áreas de Planejamento Sanitário, que se constituem como proposto na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde , como Distritos Sanitários. 
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Geográficas (SIG), poderão se constituir numa inovação no cotidiano da gestão 

local, permitindo ações mais ágeis para a tomada de decisão sobre as necessidades 

do território. 

Além disso, o trabalho na CAP 3.1 pressupõe também, o apoio às ESF, 

capacitando-as para o desenvolvimento de suas ações. A pesquisa foi uma grande 

oportunidade para identificar de que forma as equipes organizaram o trabalho nos 

seus territórios, para garantir a cobertura das famílias. 

O trabalho pode ser considerado relevante por pretender subsidiar a utilização 

pelos gestores locais de ferramenta de SIG para o monitoramento e avaliação das 

ações desenvolvidas pelas ESF. A utilização da ferramenta pode contribuir, também, 

para melhorar a capacidade das equipes de trabalharem a informação e se 

apropriarem melhor da realidade dos seus territórios de abrangência. 

Está ligado a outras pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Redes e 

Sistemas de Saúde (LARES), do Mestrado Profissional em Saúde da Família. 

 Dentro da mesma linha de pesquisa foram desenvolvidos dois trabalhos das 

mestrandas Licia Magna Silva de Lima e Karla Araújo Maciel que respectivamente, 

trataram na mesma Área de Planejamento os seguintes temas: Avaliação da 

qualidade da assistência prestada pelo PSF aos portadores de hanseníase 

utilizando geoprocessamento e; Oferta de serviços especializados em apoio à Saúde 

da Família: pirâmide ou eclipse?. Utilizam elementos comuns (cartografia e bases de 

dados sobre as unidades), havendo colaboração entre os projetos. 

 A proposta desse trabalho estimulou a participação e o interesse da 

Coordenação e da equipe técnica da CAP 3.1 permitindo que se estabelecesse um 

amplo trabalho de equipe, envolvendo técnicos das diversas divisões (estruturas 

organizacionais da CAP).  

Até 2009, os mapas elaborados na CAP, não utilizavam ferramentas de 

geoprocessamento e nessa ocasião a AP 3.1 possuía o maior número de ESF já 

implantadas na Cidade, com 54 Equipes de Saúde da Família, das quais 49 eram 
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equipes completas2 sendo necessário definir um recorte do território para o 

desenvolvimento desse estudo.  

A pesquisa em questão utiliza dados oriundos da ficha de Produção e 

Marcadores para avaliação - PMA2 e do SSA2 - Relatório da Situação de Saúde e 

Acompanhamento das Famílias do SIAB, esse último, instrumento utilizado pelos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Tais instrumentos permitem tanto que se 

verifique a produção de procedimentos dos profissionais das ESF, quanto o 

acompanhamento das condições de risco da população adstrita no território coberto, 

possibilitando em médio prazo avaliar o impacto das ações e serviços de saúde na 

área, em nível ecológico.  O ideal seria que essa população adstrita já estivesse 

inserida em um prontuário eletrônico. 

A principal utilização do geoprocessamento na área da saúde está 

relacionada à vigilância em saúde, por se tratar de potente ferramenta para o 

diagnóstico da situação de saúde, permitindo o planejar das intervenções com base 

nesse diagnóstico. Assim, entendo que seja utilizado para avaliar as necessidades 

da população quanto às condições de saúde, permitindo a adequação dos serviços 

a estas. 

Inicialmente nosso interesse foi pesquisar a possibilidade de ajustar as áreas 

cobertas pelo Programa de Saúde da Família aos Setores Censitários, pois estes 

são a célula básica de informações do censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

 As informações dos setores são agregadas nas diferentes divisões territoriais 

– bairros, distritos, municípios, estados e mesmo divisões locorregionais. Porém, 

percebemos que muitos entraves relacionados às características do território, nos 

impediam de utilizar essa metodologia. 

 Ao longo dos anos observamos que situações relacionadas a condições 

sócio políticas locais, aliadas a fatores ligados à violência urbana, dificultavam o 

direito ao cidadão de ir e vir livremente de acordo com as leis formais, principalmente 

em regiões dominadas pelo tráfico de drogas e que convivem com a disputa pelo 

território. Além desse contexto, barreiras geográficas também impedem que a 

                                                 
2
 Informações sobre equipes de Saúde da Família, extraídas do estudo do TEIAS AP 3.1de 16 de 

julho de 2009, versão4 ppt, fonte CAP 3.1 
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estratégia de associar a microarea ao setor censitário seja adotada, salvo melhor 

juízo. 

 Embora no caso da Cidade do Rio de Janeiro, os setores censitários possam 

configurar os limites dos bairros – menor divisão político-administrativa da Cidade, e 

a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC/RJ) 

utilize a mesma divisão para a territorialização da saúde, os territórios das CAPs 

correspondem a essa divisão, não nos foi possível durante a pesquisa, avançar com 

a proposta de compatibilizar áreas e setores censitários que permitiria contar com as 

informações do Censo Demográfico aliadas aos cadastros das famílias 

acompanhadas pela ESF, como já mencionado no parágrafo anterior.  

Dessa forma, as áreas e microáreas que organizam o processo de trabalho 

das equipes, muitas vezes não têm qualquer correspondência com os setores 

censitários, o que impede o intercâmbio de informações entre o SIAB – principal 

fonte de dados da Saúde da Família – e os dados censitários. 

A atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro iniciou, através da Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e 

Promoção da Saúde – SUBPAV, a partir de 2009, um trabalho que visou a 

coordenação da Rede de Saúde através da organização dos territórios, iniciando o 

trabalho junto às CAPs e unidades de atenção primária, utilizando como ferramenta, 

planilhas com os Códigos de Endereçamento Postal (CEP) de todas as áreas da 

cidade. 

No decorrer do ano de 2011, a proposta da SMSDC RJ será a de 

compatibilizar as bases dos setores censitários com as microáreas do Saúde da 

Família. 

Esse trabalho teve como finalidade a organização dos Territórios Integrados 

de Atenção à Saúde – TEIAS, possibilitando a identificação dos logradouros sob 

responsabilidade das unidades de Saúde em todos os níveis de atenção à saúde. 

Essa iniciativa contribui para minha reflexão acerca do uso de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) permitindo ao gestor incorporar atributos que 

favorecem a tomada de decisão de forma eficiente e eficaz para a análise da 

situação de saúde do território sob sua responsabilidade. 
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O geoprocessamento pode trazer vantagens para o monitoramento e 

avaliação do Programa Saúde da Família3, por permitir a integração das informações 

sócio-demográficas do Censo Demográfico a dados oriundos de outros sistemas de 

informação da saúde, como o Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB), 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de Nascidos 

Vivos (SINASC), Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH), entre outros.  

.Ao avaliar todos os aspectos inerentes à necessidade de desenvolver essa 

pesquisa, tornou-se necessário aprofundar conceitos e temas que estão contidos em 

capítulos organizados da seguinte forma:  

O capítulo 2 traz o conceito de território e suas características dinâmicas, que 

não estão conceituadas somente nos conhecimentos de geografia, mas que 

necessitam de análise baseada nas ciências sociais e as diversas formas de abordá-

lo. Introduz a proposta de Redes de Atenção à Saúde -RAS, com base na 

organização da rede de ações e serviços de saúde na garantia de acesso a todos os 

níveis de atenção.. 

 Apresenta-se uma reflexão sobre o conceito de Regionalização, com ênfase 

na importância da organização da rede de ações e serviços de saúde, as 

contradições decorrentes da dificuldade de articulação entre os entes federados no 

sentido de garantirem os pressupostos do SUS. 

 Faz um breve resumo sobre as Normas Operacionais Básicas – NOB e sobre 

a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS/SUS. Traz um pequeno 

histórico sobre a expansão da ESF na Cidade do Rio de Janeiro e na Área de 

Planejamento AP 3.1. 

                                                 
3
 Há uma nítida divergência nos textos acadêmicos e do próprio MS que ora utilizam o termo 

Estratégia, ora Programa. O termo Programa vem da legislação de direito financeiro obrigatória para 
toda a administração pública brasileira, que estabelece programas e subprogramas (Lei nº. 4.320/64) 
para a organização das atividades do governo. A idéia central é que o planejamento seja integrado ao 
orçamento permitindo a visualização das diversas ações de governo por suas funções, programas, 
subprogramas projetos e atividades (BRASIL, Ministério do Planejamento, 1998). De acordo com as 
normas de direito financeiro público a Saúde da Família continua sendo um Programa, mesmo 
quando chamado pelo MS de Estratégia, como na área da saúde. Na portaria 648/2006 a sigla ESF 
se refere a Equipe de Saúde da Família. 
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O capítulo 3 apresenta os Sistemas de Informação desenvolvidos pelo 

Departamento de Informática em Saúde, DATASUS, enfatizando a importância do 

Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB), por tratar-se de sistema de base 

local com características que permitem às equipes de saúde da família elaborar o 

diagnóstico da situação de saúde da população sobre sua responsabilidade e 

planejar as ações  de acordo com essas necessidades. 

Dá ênfase aos conceitos de geoprocessamento, abordando as características 

de um Sistema de Informações Geográficas,( SIG), com todas as vantagens de sua 

utilização para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas 

na Saúde da Família. 

O capitulo 4 descreve  o cenário da pesquisa, os objetivos, a metodologia  e 

os procedimentos utilizados no desenvolvimento desse trabalho, possibilitando uma 

ampla integração entre o pesquisador, profissional desse serviço e membros da 

equipe que participaram em conjunto de qualificação para utilização do método. 

Apresenta as etapas que foram desenvolvidas, desde a construção dos 

limites das áreas e microáreas, junto ao território selecionado, através da elaboração 

de mapas e do banco de dados. 

Esclarece os resultados encontrados com a construção dos mapas temáticos 

dos marcadores selecionados do SIAB e a proposição de intervenções que 

possibilitaram a compreensão do território e sua importância para as ações de 

promoção, assistência e vigilância à saúde bem como o desenvolvimento de 

metodologia que possibilite o monitoramento e avaliação dos serviços prestados 

pelas ESF. 

O capítulo 5 descreve a análise de resultados através dos mapas temáticos 

gerados com a base de dados das informações provenientes do SSA2. Os limites e 

possibilidades com a elaboração dos mapas, além das dificuldades encontradas 

com o mapeamento do território e com a utilização do banco de dados existente na 

Clinica da Família Zilda Arns  

As considerações finais contidas no capítulo 6 trazem a reflexão sobre a 

necessidade de revisão dos processos de trabalho que envolve as etapas de 

reconhecimento do território coberto pelas equipes de saúde da família e a utilização 

da informação contida no SIAB e que sempre se constituiu em desafio, pela 
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ausência de cultura dos profissionais de saúde em se apropriarem dessa potencial 

ferramenta, que traz dados de diagnóstico local da situação de saúde. 

 Propõe a utilização do SIG, pois considero que, o emprego de mapas 

temáticos no monitoramento e avaliação da qualidade da assistência, constitui-se 

em interface para análise junto a outros bancos dos diferentes sistemas de 

Informação, contribuindo para que a gestão tenha com facilidade, informações que 

permitam que as etapas do planejamento sejam baseadas em evidências claras 

para a tomada de decisão. 

 

. 
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2. TERRITÓRIOS E REGIÕES NA GESTÃO DA SAÚDE 

2.1 Território e Saúde  

Para compreendermos a noção de território e saúde, precisamos levar em 

consideração a multiplicidade de fatores que interagem dentro do espaço e que 

levam em consideração as formas de organização política e social, cultural e 

econômica e todas as intervenções que se dão através de diversas condições. É 

necessário que esteja claro o papel do governo e sua responsabilidade na oferta de 

políticas públicas que possibilitem o desenvolvimento territorial e a garantia de 

acesso à rede de serviços. 

 O SUS através da ótica da gestão dos serviços traz a necessidade de  

organização dos serviços através da delimitação de bases territoriais, constituídas 

por áreas político-administrativas. Segundo Unglert (1999 apud Monken et 

col,2009,p.16), a base territorial é um dos princípios organizativo-assistenciais mais 

importantes do sistema de saúde. Além da divisão político-administrativa, de 

responsabilidade do governo que facilita o agrupamento e a integração de áreas 

com características similares, encontramos formas de divisão do território com a 

finalidade de estudar suas características para planejar intervenções nos diversos 

segmentos das políticas públicas. 

 Monken e Barcellos (2007, p. 188) os territórios são, 

[...] espaços e lugares, construídos socialmente. São muito variáveis e 
dinâmicos, e a sua peculiaridade mais importante é ser uma área de 
atuação, de fazer, de responsabilidade. [...] o território é sempre um campo 
de expressão do poder público, privado, governamental ou não 
governamental e, sobretudo, populacional. Cada território tem uma 
determinada área, uma população e uma instância de poder.  

O trabalho das equipes de saúde da família se consolida através de um 

território definido, numa relação estreita da equipe com as famílias e seu modo de 

viver, suas crenças e culturas. Trata-se de responsabilidade fundamental dessas 

equipes o conhecimento sobre as características e os riscos que envolvem a 

população acompanhada. Além disso, a estratégia permite configurar arranjos 

através das organizações e associações locais, buscando a co-responsabilização 

como instrumento de mobilização da comunidade para assumirem o papel de 

agentes de mudança.  
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Para Milton Santos (2007. p. 14),  

O território não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o  território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida. [...] Assim é o território que 
ajuda a fabricar a nação, para que a nação depois o afeiçoe.  

A figura a segui traduz as interfaces necessárias para a compreensão dos 

aspectos que determinam o espaço no contexto mais amplo. 

 

Fonte: http://www.geosaude.cict.fiocruz.br/simposio/xris/Paulo Nossa.pdf  pesquisado em 07 
de janeiro de 2011 

Figura 01-Quadro de referência contemporânea da Geografia da Saúde face à 
construção multidimensional do espaço 

Santos (1988; 28) conceitua o espaço geográfico como “um conjunto 

indissociável de sistemas e objetos [fixos] e de ações [fluxos] que se apresentam 

como testemunhas de uma história escrita pelos processos do passado e do 

presente”. A adoção desta concepção requer a consideração de todos os elementos. 
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 Para o PSF esse conceito reforça mais uma vez a necessidade de atuar com 

todas as instâncias de políticas públicas que se articulem em ações território com as 

bases de todos os elementos, fixos e fluxos, que possibilitam identificar o contexto e 

a dinâmica social de uma população e num planejamento conjunto, buscar as 

soluções para o desenvolvimento do território, gerando qualidade de vida. 

Barcellos [org.] (2008, p.35-61) apresenta uma análise sobre as diferenças de 

conceitos de espaço e território, a saber, 

Podemos considerar, ainda, que a construção do espaço geográfico é uma 
contingência histórica do processo de reprodução social, geradora da 
necessidade de organização econômica e social e de um determinado 
ordenamento espacial. No processo de construção do espaço geográfico, a 
vivência e a percepção são dimensões essenciais e complementares, como 
fenômenos que consolidam os aspectos subjetivos associados a esse 
espaço. [...] 

Na verdade, entre as muitas diferenças dos conceitos de espaço e território, 
a mais marcante talvez seja a de que a idéia de espaço não faz referência a 
limites e ao acesso, enquanto a de território imediatamente nos recorda dos 
limites e das restrições ao acesso dos que a ele não „pertençam‟, [...] 

Tais conceitos nos levam a reforçar o que já foi apontado por Berkman e 

Kawaki (2000 apud Nossa in Barcellos [org.] 2008, p.50). , quando evidenciam que 

“a „Epidemiologia Social‟, tida como um ramo da Epidemiologia investiga as 

determinantes sociais dos estados saudáveis, sendo que os mesmos não existem 

no vácuo, apartados das pessoas e do espaço por elas edificado”. 

 Dessa forma, entendemos que as relações de saúde-doença estão ligadas 

pelo contexto do espaço em que vivemos cercados pelos determinantes sociais e 

por valores estabelecidos pelos indivíduos e pelo coletivo. Isso nos ajuda a 

compreender que para se valorizar o espaço na conformação geográfica, torna-se 

necessário uma relação de identidade e pertencimento a esse território. 

 

 

Segundo Conceição (1999) 

Inicialmente utilizado pela epidemiologia como uma tentativa de integrar o 
biológico e o não biológico, o espaço geográfico era considerado um lugar 
estático, isolado sem dimensão histórica. Ao revestir-se de caráter social, 
ele passa a atender também às necessidades os diferentes fatores que 
compõem a estrutura epidemiológica sejam analisados numa perspectiva  
dinâmica e histórica, estando a sua compreensão diretamente articulada à 
formação econômica e social. (CONCEIÇÃO et al., 1999;p.8) 
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Mendes (2007) destaca que os territórios sanitários são espaços de oferta 

ótima de serviços de rede e que esta rede precisa estar organizada segundo os 

níveis de atenção, levando-se em consideração os fluxos de acesso aos serviços de 

saúde. Assim a escala populacional precisa ser definida no desenho dos territórios 

sanitários, e que para a atenção primária, não há uma escala mínima necessária, 

visto que esses serviços devem estar localizados próximos às pessoas. 

Segundo Donabedian (1973 apud Travassos C. Martins M. 2004, S.191), em 

uma de suas primeiras publicações o conceito de acesso diz respeito a aspectos da 

oferta de serviços relativos à capacidade de produzi-los e de responder às 

necessidades de saúde de uma determinada população. Ele apresenta duas 

dimensões da acessibilidade: a sócio-organizacional e a geográfica e reforça que 

para garantia do acesso é fundamental que essas dimensões se interrelacionem. A 

acessibilidade sócio-organizacional inclui todas as características da oferta de 

serviços, exceto os aspectos geográficos, que obstruem ou aumentam a capacidade 

das pessoas no uso de serviços 

Consolidando a compreensão sobre o tema, apresentamos a seguir o quadro 

descrito por Giacomini (1992), em seu estudo sobre Regionalização da Saúde, que 

demonstra a importância do conceito de saúde ser trabalhado a partir do processo 

saúde-doença. 
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Quadro 01: A concepção biológica e a concepção do Processo Saúde-Doença 

 
 Fonte: GIACOMINI, 1992, p.35. 
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2.2 Regionalização da Saúde 

Minhas considerações acerca do assunto fundamentam-se na preocupação 

em apresentar além de conceitos, algumas reflexões quanto a questões que se 

apresentam por vezes contraditórias, se forem aprofundados os estudos, no que 

tange a organização da rede de serviços em seus diversos níveis de atenção. 

Ao nos depararmos com os estudos feitos na Inglaterra no início do século XX 

por Bertrand Dawson (1920), médico e oficial do Império Britânico, que propôs a 

reestruturação dos serviços de saúde nos meios civis, entendemos que o modelo 

teórico por ele apresentado se contrapunha às idéias de Abraham Flexner (1910), 

educador formado pela Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que 

em sua reforma do ensino médico colocava o foco na atenção curativa a ser 

realizada nos hospitais e nos especialistas médicos. Uma medicina orientada para o 

indivíduo e sua doença. 

Dawson defendeu em seu relatório a reorganização do setor de saúde 

britânico, com base nas necessidades da comunidade, com ações e serviços de 

saúde acessíveis a toda a população, além de defender a organização de uma rede 

de serviços de diversos níveis de atenção, de forma integrada com vínculos para os 

encaminhamentos de pacientes (NOVAES, 1990, P.38). 

 

A diferença no modelo de atenção se dá quando Dawson formula que: 

 Os serviços para as famílias de uma região específica devem possuir como 
base um centro primário de saúde, ou seja, um estabelecimento que 
ofereça os serviços da medicina curativa e preventiva e que esteja a cargo 
de médicos generalistas, junto com um serviço de enfermagem eficiente, e 
que tenha a colaboração de consultores e especialistas visitantes. 
(DAWSON, 1920 apud NOVAES, 1990, p. 38) 
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Centros de Atenção Primária

Hospitais de Ensino

Centros de Atenção Secundária

Serviços Suplementares

Serviços Domiciliares

 
Fonte: adaptado de  http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/kerr-white/dawson.htm 

Figura 02: Diagrama de Dawson 

 

Passados tantos anos, percebemos o quanto as idéias do Relatório Dawson 

são contemporâneas e se aplicam perfeitamente ao modelo de sistemas e serviços 

de saúde tão presentes em nossa legislação de saúde em vigor. 

 As idéias do relatório Dawson são fundamentais quando pensamos na 
organização do setor como um sistema, ou seja, como um conjunto 
integrado de ações e serviços de caráter tanto preventivo quanto curativo, 
incluindo aí a promoção e a educação para a saúde (RODRIGUES, 2009, 
p.48). 

 

Segundo Novaes (1990), o processo de coordenação entre os níveis de 

governo precisa estar muito afinado para que cada segmento dessa rede ofereça os 

serviços para o qual estejam mais bem preparados. Destaca que: 

http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/kerr-white/dawson.htm
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A regionalização é considerada como um esquema de implantação racional 
dos recursos de saúde, organizados dentro de uma disposição hierárquica 
na qual seja possível oferecer uma assistência máxima nos centros 
primários e os demais serviços utilizados apropriadamente de acordo com 
as necessidades individuais. [...] A regionalização envolve sempre um 
ordenamento ou reordenamento de recursos com alteração das funções e 
das relações entre os provedores de serviços de saúde. (NOVAES, 1990; 
p.40) 

Para a implementação do modelo regionalizado há necessidade de: a) 
providenciar informação demográfica e epidemiológica da população objeto; 
b) dispor de inventário atualizado dos serviços existentes; c) receber 
informação sobre a utilização dos recursos; d) obter consenso comunitário 
sobre prioridades; e) possuir completo conhecimento dos diversos aspectos 
da acessibilidade dos serviços para corrigir as principais deficiências do 
sistema e de sua prestação; f) relacionar a formação pelas entidades 
educadoras de graduados nas ciências da saúde, com as oportunidades de 
emprego; g) estabelecer novos mecanismos de cooperação intersetorial 
com planejamento conjunto, controle de qualidade e avaliação dos serviços. 
(NOVAES. 1990, p.41) 

Para Sheps e Madson (1977 apud Organização Panamericana de Saúde, 

2003, p.26), a regionalização envolve a construção e aceitação de uma “filosofia do 

espaço social”, ou seja, a região como base da organização, de instalações e 

pessoal para serviços de saúde de alta qualidade, econômicos e acessíveis 

Para Guimarães (2005, p.1020), “a regionalização da saúde no Brasil é uma 

necessidade para o fortalecimento do SUS e uma mudança qualitativa da política 

nacional de saúde. Qualquer proposta de regionalização de saúde no Brasil deverá 

contribuir para o fortalecimento da identidade local e de um determinado território no 

qual o poder político-institucional é exercido por um amplo conjunto de atores sociais 

envolvidos”. 

Destaco aqui uma análise sobre as reformas do governo federal a partir da 

Constituição de 1988 quando no processo, a União prevaleceu sobre estados e 

municípios 

Arretche (2002) avalia que o Ministério teria concentrado muito poder no 

processo de descentralização, transformando-se na principal arena decisória da 

formulação da política nacional e no ator mais poderoso no processo de 

implementação da reforma. Segundo ela, o processo teria se iniciado no governo 

Collor e concluído no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a NOB 96, o 

que permitiu ao Ministério fortalecer o controle sobre estados e municípios, os quais 

têm de aderir às suas regras para ter acesso a recursos financeiros. Ela define este 

processo como „descentralização concentradora‟  
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Tal concentração se evidencia pelo fato do Ministério da Saúde definir todas 

as regras que devem ser seguidas pelos estados e municípios, sem que se leve em 

consideração as características de cada região em todo o país. Portanto não há 

autonomia para definição de critérios com base no perfil epidemiológico e 

características de cada região. 

Cabe destacar que a regionalização não deve deter-se aos aspectos 

burocráticos administrativos, mas sim ter em conta a necessidade de uma análise 

espacial acerca dos aspectos técnicos que possibilitam o acesso aos serviços nos 

seus níveis de atenção à saúde. Nesse sentido, o estudo do território se fundamenta 

como estratégia para determinação das necessidades de saúde da população. 

Dessa forma, um dos problemas identificados baseia-se no fato de que a maioria 

dos municípios do país, não tem a estrutura e capacidade financeira que garantam a 

oferta desses serviços 

Peres (2002) traz em sua análise a forte tendência centralizadora da União, 

destacando: 

[...] na história do federalismo brasileiro os períodos de sístoles 
(concentração de poder) foram mais numerosos e longos do que os 
movimentos de diástole. Como outras federações, a brasileira surge 
com um centro relativamente fraco, sem capacidade de impor sua 
vontade sobre todo o território e, por isso, obrigado a pactuar 
freqüentemente certa partilha do poder com os interesses regionais e 
locais, mas que vai aos poucos se transformando num Estado 
crescentemente centralizado em torno da União (PERES, 2002, p. 43-
44). 

 Entende-se que a opção pela política de municipalização da saúde, 
representa não uma “opção técnica”, mas uma estratégia vitoriosa da 
União na sua disputa de poder com os governos estaduais na área da 
saúde. Ao optar por este caminho, a União pôde assegurar o total 
domínio sobre o processo, que vai da definição detalhada de todas as 
regras, ao controle de sua execução, o que pode incluir até mesmo a 
perda pelos demais entes federados de recursos financeiros 
transferidos pela União (PERES, 2002, p. 112). 

Esse modelo baseado na concentração dos repasses financeiros pelo 

governo federal trouxe uma dependência para o nível local, comprometendo a 

descentralização para os estados e municípios, visto que o Ministério da Saúde 

através de suas portarias e normas reforçam a concentração de autoridade na 

formulação de regras para estes (ARRETCHE, 2003). 

É evidente que municípios com menos de 50 mil habitantes certamente terão 

dificuldade de garantir acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
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atenção, exigindo dessa forma uma ampla cooperação do estado no sentido de 

garantir esse acesso.  

Mecanismos para a qualificação do processo de regionalização foram criados 

no sentido de garantir os princípios do SUS. A criação do Colegiado de Gestão 

Regional (CGR) propõe um espaço permanente e privilegiado para a pactuação 

entre município(s) e estado(s). (BRASIL op.cit. p.21) 

Exemplos como o da Espanha, com um modelo que descentralizou o poder 

do governo central para as regiões com autonomia de gestão, para gerir o sistema 

de saúde e autonomia orçamentária, permitiu que a partir de 2001 todas as regiões 

do país tenham fundos próprios para aplicação nas necessidades de atenção à 

saúde de acordo com as características de cada território. 

 Porém a Espanha necessitou implantar sistemas integrados de saúde que 

resolvessem problemas originados nas características produzidas pelas diversas 

Comunidades autônomas, permitindo a elaboração de um Sistema que se baseou 

na racionalização dos recursos existentes e se programou para organizar-se em três 

níveis: a atenção primária à saúde, a atenção especializada e a atenção sócio 

sanitária (MENDES, 2009, p.120). 

Sistemas públicos de saúde como o do Canadá, partiram de um modelo 

fragmentado para sistemas integrados de saúde, com a definição de uma população 

de responsabilidade do médico de família, com pagamento por captação, que passa 

ser o responsável pela porta de entrada para a rede de serviços nas províncias (ibid, 

2009, p.117). 

 

2.3 Os marcos legais da Regionalização 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que: “as ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único” (art. 198). Nesse mesmo artigo menciona a descentralização como uma das 

três diretrizes do SUS (art. 198, I), o “atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” (artigo, 198, II), e a 

participação da comunidade. 
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A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº. 8.080/90), ao definir os princípios do SUS, 

inclui os seguintes: 

II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; 

[...] 

XI [...] 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; (art. 7º). 

Os dois princípios destacados acima mostram uma intenção da legislação no 

sentido de assegurar a oferta dos diferentes níveis de atenção em cada região de 

saúde. Para Teixeira e cols. 

[...] o processo de construção do Sistema Único de Saúde no Brasil tem 
contemplado a implementação de um conjunto de estratégias de mudança 
do financiamento, gestão e organização da produção de serviços. Nesse 
contexto ganha importância o debate sobre a municipalização da gestão do 
sistema e as alternativas da redefinição do(s) modelo(s) assistencial (ais) do 
SUS (IESUS,VII(2) Abril/junho,1998, p.7). 

Ressalta-se que a organização dos Sistemas Locais de Saúde (Silos), 

apresentada em 1989 pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), se 

desenhou como proposta de organização dos sistemas nacionais de saúde na 

América Latina. 

A ênfase dos SILOS é a organização do sistema a partir do nível primário, 
que deve constituir o primeiro contato da população com o sistema de 
saúde e o nível que deve também estabelecer a relação mais estável e 
permanente do sistema com seus usuários. O nível primário também deve 
desempenhar o papel de porta de entrada do sistema de saúde de forma 
que o acesso ao atendimento especializado (secundário) ou hospitalar 
(terciário) deve normalmente depender de encaminhamento (referência)  
por parte dos clínicos gerais e demais profissionais das unidades primárias 
de saúde. ( RODRIGUES e SANTOS, 2009, p.50). 

 

No processo de implantação do SUS, além da Lei Orgânica, a partir dos anos 

90 foram editadas diversas portarias do Ministério da Saúde – as Normas 

Operacionais Básicas (NOB) e as Normas Operacionais de Assistência à Saúde 

(NOAS), que estabeleceram critérios para a descentralização e a regionalização 

(grifos meus). 
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O impulso à descentralização da saúde do governo federal para os municípios 

iniciou-se através das NOB/91 e NOB/92 que regulamentaram a transferência de 

recursos para estados e municípios. A NOB/93 de forma mais clara definiu através 

de três modalidades de gestão a forma como os municípios poderiam fazer sua 

habilitação, conforme a capacidade de gestão administrativa, permitindo que 

recebessem recursos oriundos do governo federal na mesma proporção da 

capacidade de assumir os compromissos definidos para a saúde. 

A partir da Norma Operacional Básica de 1996 (NOB 01/96), o PSF ganhou 

grande impulso com a transferência de recursos financeiros (fundo a fundo) para os 

municípios através de recursos federais para atenção básica, propiciados pelo Piso 

de Atenção Básica – PAB fixo (repasse per capita) e o PAB variável (repasse 

financeiro para implantação e manutenção de equipes de saúde da família). 

Com a publicação da NOB/96 as metas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde, reforçam a idéia de planejar, organiza e monitorar ações e garantindo a 

descentralização. 

A municipalização da gestão dos serviços de saúde foi o elemento central 
da agenda de reformas do governo federal ao longo da década de 90, e 
pode-se afirmar que, deste ponto de vista, a reforma foi um sucesso. Em 
2000, 99% dos municípios estavam habilitados junto ao SUS, aceitando, 
assim, as normas da política de descentralização do governo federal 
(ARRETCHE, 2003.p. 446). 

Visando o desenvolvimento dos princípios organizativos do SUS, ressalta-se: 

a descentralização da gestão do sistema, a regionalização e hierarquização dos 

serviços, a participação da comunidade e o caráter complementar do setor privado. 

A Norma Operacional de Atenção à Saúde (NOAS/SUS 01/01) prevê a organização 

de uma rede articulada e efetiva a ser definida em cada Estado por meio de Planos 

Diretores de Regionalização (PDR). 

No artigo “Subsídios para uma proposta de gestão da Rede de Ações e 

serviços de Saúde do SUS, com base em resultados”, CORDEIRO et al.(2008), 

descrevem: 

Desde 2001, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 01/01), 
publicada pela Portaria GM/MS nº. 95, de 26 de janeiro de 2001 do 
Ministério da Saúde estabelece que os estados devam coordenar o esforço 
de definição de regiões, microrregiões e módulos assistenciais, englobando 
um ou mais municípios para a regionalização da rede de ações e serviços 
do SUS. Tal regionalização deve ser estabelecida pelos Planos Diretores de 
Regionalização (PDR), pactuados entre os estados e os municípios. Mais 
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recentemente, o Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS nº. 399, de 22 de 
fevereiro de 2006), define as Regiões de saúde como territórios contínuos, 
identificados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de 
redes de comunicação e infra-estrutura de transportes compartilhados do 
território. Esta Portaria diz, ainda, que a organização da Região de Saúde 
deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o 
fortalecimento do controle social, o que deve ser atingido por meio da 
pactuação entre todos os gestores envolvidos e a criação de Colegiados de 
Gestão Regional (CORDEIRO et al., 2008 jul-dez. p.53-62). 

 

O Pacto de Gestão (Brasil, 2006) estabelece diretrizes para a gestão do 

sistema nos aspectos da Descentralização, Regionalização, Financiamento, 

Planejamento, Programação Pactuada e Integrada – PPI; Participação e Controle 

Social; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 

 Porém deparamo-nos aí com o desafio de organização dessa rede que 

pressupõe a pactuação entre estado e município para a perfeita distribuição dos 

serviços de forma a garantir o acesso da população a esses bens. Existem 

dificuldades concretas e relacionadas à integração intermunicipal que garantam 

esses princípios. 

2.4 O modelo de atenção baseado na Saúde da Família  

A Saúde da Família se consolida como um modelo que busca programar 

novas formas de atenção à saúde que visam garantir à população  acesso universal, 

a integralidade e a equidade numa rede de serviços hierarquizada e resolutiva. 

Dessa forma buscou-se romper com o modelo de atenção à saúde centrado na 

assistência médica, curativa e individual, com forte concentração na especialização 

clinica fortemente baseada em tecnologias duras, para um modelo centrado no 

conceito de cidadania que vai além dos aspectos relacionados a ausência de 

doença. 

Nessa direção, o PSF foi criado na década de 1990, baseado em 

experiências de êxito em outros países, como Canadá e Inglaterra e se propõe a ser 

pautado na atenção multiprofissional baseado na premissa de mudança do modelo 

de atenção à saúde com base no indivíduo, sua família e a comunidade onde vive. 

Fortalece também a necessidade de proporcionar a participação social no controle 

da assistência de saúde prestada (BRASIL, 1990). 
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No artigo Informes Técnicos Institucionais, publicado na Revista de Saúde 

Pública (2000) destacamos: 

A estratégia do PSF propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos 
serviços de saúde, bem como para a sua relação com a comunidade e entre 
os diversos níveis e complexidade assistencial. Assume o compromisso de 
prestar assistência universal, integral, equânime, contínua e, acima de tudo, 
resolutiva à população, na unidade de saúde e no domicílio; sempre de 
acordo com suas reais necessidades – além disso, identifica os fatores de 
risco aos quais está exposta, neles intervindo de forma apropriada. (REV.. 
SAÚDE PÚBLICA, vol. 14 nº 3, 2000 p.2) 

Apontamos aí a necessidade de consolidar as práticas de vigilância em 

saúde, garantindo a capacitação de profissionais de saúde que possuam habilidades 

para o desempenho de um trabalho em equipe, centrado  no processo de trabalho 

baseado na realidade  de um determinado território com suas características e 

especificidades. 

Com o objetivo de dinamizar os preceitos estabelecidos no SUS, o PSF traz 

para a atenção primária o foco nas ações desenvolvidas em um território definido 

para cada equipe de SF responsável pela coordenação do cuidado com um olhar 

para a promoção da qualidade de vida das famílias e cidadãos desse território.Essa 

equipe possa a ser responsável por uma área definida e dividida em microareas, 

possibilitando que o acompanhamento das famílias aconteça a partir de um 

processo de trabalho  compartilhado pelos membros dessa equipe. 

 O foco deixa de ser a doença e o olhar da equipe passa a ser a avaliação de 

risco sob a ótica da Vigilância em Saúde. As ações de saúde são desenvolvidas de 

forma mais abrangente respeitando-se os ciclos de vida que potencializam essa 

intervenção. 

Nesse cenário, o PSF propõe uma nova dinâmica para estruturação dos 

serviços e ações de saúde, bem como sua relação com a comunidade e entre os 

diversos níveis de complexidade assistencial. Essa estratégia “assume o 

compromisso de prestar assistência universal, integral e equânime, de forma 

contínua e resolutiva à população, tanto nas unidades de saúde quanto nos 

domicílios, identificando os fatores de risco aos quais ela está exposta e neles 

intervindo de forma apropriada”. (SOUSA, 2000, p.25 apud TIMÓTEO et. col. 2005). 

A necessidade de reorientação da atenção primária  define essa  estratégia 

como potente modelo de reorganização de atenção a saúde, visando maior 
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resolubilidade da atenção e é compreendida como principal para mudança de 

modelo que deverá se integrar ao contexto de reorganização do sistema de saúde 

(BRASIL. 2007). O Ministério da Saúde então criou mecanismos indutores para 

adesão dos municípios à mudança. O Programa de Saúde da Família (PSF) passa a 

ser prioridade na política nacional de saúde. 

O Ministério da Saúde enfatiza, entretanto, que cada equipe de saúde da 

família é responsável por até 4000 pessoas, no território e que para a atenção 

secundária, a escala mínima pode estar entre 100 a 150 mil pessoas e para a 

atenção terciária a escala de acesso deve estar em torno de 500 mil pessoas. 

Passamos a conviver com a necessidade de conversão do modelo tradicional 

de atenção para a estratégia de saúde da família. Isso é especialmente notado em 

grandes centros urbanos que travam esforços com diferentes características nos 

modelos de atenção. Dessa forma, o Ministério da Saúde através do PROESF 

estimulou os municípios com mais de 100 mil habitantes a ampliarem a cobertura da 

atenção primária através do novo modelo. Sendo assim, a expansão da rede 

assistencial se faz atualmente, através dessa estratégia e da necessidade de 

reorganização das unidades tradicionais no sentido de ampliar o acesso e garantir 

maior cobertura. 

 Mudar o modelo assistencial curativo, centrado na figura do médico, requer 

fundamentalmente interferir nos micro processos do trabalho em saúde, nas 

concepções deste mesmo trabalho e construir novas relações entre usuários e 

profissionais e destes entre si, na tentativa de transformá-los em sujeitos, ambos 

produtores do cuidado em saúde (Franco & Merhy, 1999 apud Scherer 2005). 

Devido às características da cidade, com desigualdades sociais marcantes e 

crescimento dos aglomerados subnormais, a SMS/RJ definiu em 2003 como 

prioridade, no início de sua implantação, relacionada a primeira etapa do PROESF 

(Programa de Expansão da Estratégia de Saúde da Família),  a expansão da 

cobertura da atenção básica, através da Estratégia de Saúde da Família,em áreas 

consideradas prioritárias4. 

                                                 
4
 
4
 SMS-Rio;IPP- Coleção Estudos da Cidade (2003). Expansão e consolidação da Saúde da Família. 

Apresenta o planejamento com base nas características da Cidade,( suas necessidades de cobertura 
da atenção básica através da implantação de ESF, nas áreas definidas como prioritárias, segundo 
critérios específicos. 
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2.5 O PSF na Cidade do Rio de Janeiro: um breve histórico 

A Cidade do Rio de Janeiro possui 1.182,296 Km² e densidade demográfica 

de 5.232 habitantes/km². (BRASIL,2010). O Município está organizado em cinco 

Áreas de Planejamento (AP) com 33 Regiões Administrativas (RA) e 160 Bairros. 

Em 1993 a SMS/RJ criou e implantou suas Áreas de Planejamento (Resolução SMS 

nº 431 de 14/04/1993). Nesse mesmo ano, haviam com 86 unidades prestadoras de 

serviços (UPS) municipais, num total de 15 hospitais e 71 unidades ambulatoriais. 

(Ofício S/STE/CIG nº 67/96). (SOUZA, 2010) 

 As Áreas de Planejamento são subdivididas em dez (10), com características 

diferenciadas no que diz respeito à oferta de serviços, à estrutura de suas 

populações e aos indicadores sócio-econômicos, cada uma destas AP possui 

estrutura gerencial denominada Coordenação de Área de Planejamento (CAP).5   

Se levarmos em consideração que a Cidade do Rio de Janeiro, através de 

sua divisão administrativa em 10 Áreas de Planejamento (AP) de saúde, tem como 

função a gestão de serviços e ações de saúde nos níveis de atenção primária e 

secundária, observamos ainda que muitas dificuldades se originaram na forma como 

se deu essa desconcentração, que ainda possui mecanismos frágeis de controle e 

avaliação dos serviços. 

Ressalte-se aqui que, a desconcentração do orçamento iniciada em 2006, 

ocorreu sem levar em consideração o tamanho da população, o tamanho da rede de 

serviços sob responsabilidade da AP e as características epidemiológicas de cada 

uma dessas áreas 

A partir do ano de 20036, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

elaborou o Projeto Municipal de Expansão da Saúde da Família como parte 

integrante do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – PROESF, 

                                                                                                                                                         
 
5
 As Coordenações de Área de Planejamento (CAP) configuram uma unidade intermediária e 

mediadora entre o nível central e as unidades prestadoras de serviços do SUS em seu território e, em 
algumas circunstâncias, dessas com a população usuária desses serviços, ou com as lideranças e 
conselheiros de saúde da área.(Ministério da Saúde. 4º seminário da Região Metropolitana 1. Fórum 
dos Conselhos Municipais de Saúde. Série D, Reuniões e Conferências. Brasília.2005.) 
6
 
6
 SMS-Rio; IPP- Coleção Estudos da Cidade. Expansão e consolidação da Saúde da Família,2003.. 

Apresenta o planejamento com base nas características da Cidade, suas necessidades de cobertura 
da atenção básica através da implantação de ESF, nas áreas definidas como prioritárias, segundo 
critérios específicos. 
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do Ministério da Saúde com o apoio do Banco Mundial. O programa que seria 

desenvolvido até 2009 propôs como objetivo a organização e ao fortalecimento da 

Atenção Básica. 

Na ocasião foram utilizados três critérios para definir que áreas por sua maior 

vulnerabilidade, deveriam ser prioritárias para a implantação da Saúde da Família. 

Esses critérios foram assim definidos: no primeiro, o IDH dos bairros que foram 

ordenados do mais baixo ao mais alto com as suas respectivas populações.  

Nesse critério de bairros com o IDH abaixo de 0.7, estimou-se uma população 

de 1.800.000 habitantes distribuídos em 33 bairros, correspondendo a 30% da 

população do município. No segundo critério definiu-se a cobertura da população 

que habita nos setores subnormais ou favelas que correspondiam a 545.011 

habitantes. (RIO DE JANEIRO 2003) 

 No terceiro critério, levou-se em consideração áreas com vazios 

assistenciais, caracterizando-se dessa forma a dificuldade de acesso da população, 

aos serviços e ações de saúde. 

Em 2003 a Atenção Básica contava em todo município com 76 centros de 

saúde e 13 postos de saúde, distribuídos nas dez áreas de planejamento (AP), 

caracterizando assim uma baixa cobertura do nível de Atenção Primária no 

município, (RIO DE JANEIRO, 2003) No mesmo ano apresentava 80 equipes de 

Saúde da Família, conforme informações contidas na página do Ministério da Saúde/ 

Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Atenção à Saúde, competência 

dezembro de 2003. 

Utilizou-se naquele momento o mapeamento de domicílios baseados em 

documentos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), objetivando a definição do 

número de equipes da Saúde da Família. Ressalta-se que, ao longo de todo o 

processo, foi necessário garantir e priorizar o canal de comunicação entre o 

Conselho Municipal de Saúde, os Conselhos Distritais de Saúde com as discussões 

locais com as Associações de Moradores. 

 Nesse cenário, foi comum o surgimento de conflitos quanto ao entendimento 

da mudança de modelo de atenção na Cidade do Rio de Janeiro, em especial nas 

áreas onde se iniciou a conversão de unidades de atenção tradicional para o modelo 

saúde da família. 
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Esse processo identificou a necessidade de reavaliação quanto a metodologia 

aplicada, visto que face aos vazios sanitários existentes, muitas unidades 

transformadas possuíam um vasto território sob sua responsabilidade, tornando a 

operacionalização do processo de trabalho por vezes, inviável face à necessidade 

da inclusão de um número enorme de equipes de saúde da família em espaços já 

existentes com características distintas àquelas preconizadas pelo Ministério da 

Saúde. Some-se a essa dificuldade a necessidade de grandes deslocamentos da  

população e das equipes de PSF para a unidade de saúde.. 

Neste período a Prefeitura definiu a política contratual de recursos humanos 

para o Programa Saúde da Família. O quadro técnico para as equipes e para a 

supervisão deveria ser inicialmente, oriundo do quadro de servidores e os agentes 

comunitários de saúde contratados através de convênios, mediante processo 

seletivo público, e seguindo as orientações do Ministério da Saúde. 

Quanto à área física para implantação de novas unidades, observou-se que 

um dos maiores desafios foi o de se identificar espaços para reforma ou adequação 

que pudessem respeitar os limites pré-determinados de custo, por tratar-se de 

contrapartida do município. Esse foi um dos motivos que contribuiu para inviabilizar 

a expansão da forma como se programou de 2003 a 2008. Certamente a falta de 

apoio entre os três segmentos da Gestão Pública impediu que alternativas fossem 

encontradas na ocasião para superação deste problema. 

Ressalte-se que naquele período, embora o governo municipal tenha 

disponibilizado orçamento para a expansão do PSF, a enorme dificuldade de 

regularização dos imóveis para implantação das unidades de saúde em 

comunidades definidas como prioritárias, foi um dos grandes entraves para o 

alcance das metas estabelecidas. 

Entre os anos de 2005 e 2008, as dificuldades para expansão do PSF 

permaneceram, mesmo com a intervenção federal em hospitais da Cidade do Rio de 

Janeiro, que levou a SMS a devolver os hospitais originados do Ministério da Saúde, 

o número de equipes implantadas nesse período, ficou aquém do que foi planejado, 

mesmo com previsão orçamentária para tal.  

O Plano Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro, em seu quadriênio 

2005-2008, apresentou o seguinte quadro: 
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 Em fevereiro de 2005, o Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 
votou pela suspensão da condição de Gestão Plena do Sistema Municipal, 
encaminhando sua decisão à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do 
Rio de Janeiro – SES / RJ e à Comissão Intergestores Bipartite - CIB. 
Estabelecido o impasse político, o Presidente da República assinou o 
Decreto nº 5.392 de 10 de março de 2005, cujas conseqüências geraram a 
intervenção federal em hospitais da cidade Janeiro. 

[...] o número de equipes do Programa de Saúde da Família aumentou,. 
(Rio de Janeiro, p.291; Plano Municipal de Saúde 2005-2008) A SMS-RIO 
manteve integralmente as suas atividades assistenciais e gerenciais, 
garantindo o funcionamento de sua rede composta, à época, por 176 
unidades, sendo 146 ambulatoriais, 22 hospitalares, 5 maternidades, 1 
centro de parto normal e 2 unidades de atendimento veterinário. Em 2005, 
foram realizadas 103.140 internações e 25.554.611 procedimentos 
ambulatoriais e, ainda, a dispensação de 462.007 remessas de 
medicamentos para pacientes hipertensos e diabéticos através do 
Programa Remédio em Casa. Continuou aprimorando suas formas de 
gestão, priorizou a atenção básica. (PMS RJ 2005-2008) 

A partir do ano de 2009 o Município do Rio de Janeiro adotou o Programa 

Mais Saúde (Ministério da Saúde, 2007), que propõe qualificar e ampliar a rede de 

serviços de Atenção Primária, garantindo de forma compartilhada com a União, e o 

Estado do Rio de Janeiro, a expansão e a sustentabilidade para o Saúde da Família.  

O Plano Estratégico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro contemplou 

maior orçamento para a Saúde, passando de 15% para 19%. A SMSDC em seu 

Plano Plurianual (PPA) 2010 – 2013 estabelece entre as suas diretrizes o 

fortalecimento da atenção primária, com a meta de ampliar a cobertura do 

Programa de Saúde da família para 55% da população até 2013 (grifos meus). 

(Site Saúde-Rio Noticia, em 28/09/2009) 

Esse plano de expansão do Saúde da Família na cidade do Rio de janeiro, 

trouxe como resultado no ano de 2010, o  aumento de cobertura do Saúde da 

Família, permitindo que para cada 15 equipes implantadas, haja o aumento de 

cobertura em mais 1% do Saúde da Família 

A nova conformação propôs a implantação dos Territórios Integrados de 

Atenção à Saúde (TEIAS), visando a organização da rede de serviços de saúde de 

forma hierarquizada e regionalizada. 

 Dessa forma, abordamos o assunto a seguir, por tratar-se dessa estratégia 

de organização, a partir do diagnóstico das necessidades da região, com base  nos 

estudos dos fluxos de acesso aos serviços de saúde. 
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Os TEIAS reforçam: 

(...)o papel da atenção primária como modelo de organização do sistema de 
saúde para satisfação das necessidades da população e se delineia através 
dos seguintes atributos: o primeiro contato, a longitudinalidade, a 
integralidade, a coordenação, a orientação comunitária, a focalização na 
família e a orientação comunitária ( STARFIELD 1992, p. 32). 

 

MENDES (2007) em a „Modelagem das redes de Atenção a Saúde‟ apresenta 

os momentos de modelagem das redes de atenção: 

No momento 3: a construção dos territórios sanitários e os níveis de 
atenção à saúde  destaca-se que os territórios são também espaços de 
responsabilização sanitária por uma população definida onde é necessário 
que haja uma definição clara das ações e serviços que a rede de atenção à 
saúde ofertará naquele território [...].Por conseqüência, os territórios 
sanitários são recortados de forma a compatibilizarem atenção à saúde -se 
com os princípios da construção das redes de. ( MENDES, 2007, p.16) 

Entendemos com base no conceito descrito nesse parágrafo que, os 

Territórios Integrados de Atenção à Saúde devem proporcionar e garantir atenção à 

saúde, tendo como critério o acesso aos serviços com qualidade, dentro dos 

princípios do SUS. As redes de atenção à saúde buscam garantir a integralidade do 

cuidado e os serviços devem ser ofertados de forma articulada e integrada dando a 

garantia  da população a esse direito constitucional. 

Vale aqui destacar o documento datado de 1977 da OPAS/OMS:  

 “O conceito de oferta de serviços implícito na definição de cobertura 
significa que tais serviços sejam acessíveis aos membros da comunidade e, 
desse modo, satisfaçam às suas necessidades no tocante à saúde. A 
possibilidade de acesso aos serviços é, por conseguinte, condição sine qua 
non para que a cobertura universal seja alcançada. A acessibilidade supõe 
o seguinte: 

a. A continuidade e organização da prestação de serviços mediante a 
combinação dos recursos geográficos, financeiros, culturais e 
funcionalmente ao alcance da comunidade. 

b. Serviços adequados no que se refere ao  volume e estrutura, ao tamanho 
e composição da população e aos seus problemas de saúde. 

c. Aceitação e utilização por parte da comunidade dos serviços oferecidos. 
(OPAS/OMS, 1977, p 78.) 

Para garantirmos ações e serviços de saúde dentro da modelagem dos 

TEIAS, é fundamental levarmos em consideração os determinantes e condicionantes 

do processo saúde-doença, de forma que se mude as características dos serviços 
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baseados na atenção à doença para uma abordagem ampliada, integrando as 

necessidades de saúde do indivíduo, da família e da comunidade.  

Nesse aspecto mais uma vez ressalta-se que a atenção primária é a 

coordenadora do cuidado à saúde, articulando-se com os demais pontos, ou 

unidades de outros níveis de atenção, proporcionando serviços de apoio diagnóstico 

para garantir que os cuidados sejam prestados com qualidade, de forma integrada e 

articulada com outros segmentos das políticas públicas, a exemplo da assistência 

social, da educação, entre outras. 

É necessário que o desenho da rede se dê, levando-se em consideração os 

aspectos sócio-demográficos e culturais; a existência de fluxos assistenciais que 

identifiquem as características da região, permitindo o acesso da população aos 

serviços e ações de saúde além de garantir as ações de vigilância em saúde. 

Como metodologia para organização da rede de serviços na Atenção Primaria 

da Cidade do Rio de Janeiro, a SMSDCRJ/SUBPAV (2010), publicou a Carteira de 

Serviços, que além de definir as características de cada unidade apresenta os 

serviços oferecidos de acordo com o perfil de cada uma. 

“Quanto aos modelos de atenção as unidades da APS podem ser 
classificadas em: 

A Unidade onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Familia 

B Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo     Saúde 
da Família. 

C Unidades onde ainda não temos equipes de saúde da família, mas com 
território de referência bem definido “(, SMSDCRJ; SUBPAV; Ago 2010. 
p.04). 

Segundo MENDES (2009), o modo de organizar as redes de atenção à saúde 

define a singularidade de seus processos descentralizadores frente a outros setores 

sociais. Os serviços de saúde estruturam-se numa rede de pontos de atenção à 

saúde, composta por equipamentos de diferentes densidades tecnológicas que 

devem ser distribuídos, espacialmente, de forma ótima. 

Em dezembro de 2010 o Grupo Técnico da Comissão Intergestores Tripartite 

(GTCIT), elaborou a versão final para análise sobre Diretrizes para organização 

das Redes de Atenção à Saúde do SUS – RAS, que estabelece os fundamentos 

conceituais e operativos no sentido de operacionalizar as redes de assistência. 
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Segundo essas Diretrizes (2010) “ 

O objetivo das RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços 
de saúde, com provisão de atenção continua, integral, de qualidade, 
responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do 
Sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clinica e sanitária, e 
eficiência econômica. (GTCIT, dezembro, 2010, p.7) 

Para trabalharmos as RAS em SIG torna-se necessário mapear todos os 

serviços de uma rede de atenção regional, de forma a possibilitar o desenvolvimento 

de estratégias que facilitem a coordenação do cuidado e o acesso de forma 

hierarquizada e regionalizada. 
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3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Os sistemas de informação são fundamentais para o processo de avaliação 

nas ações e serviços de saúde. Constituem-se em fundamento para o tratamento, 

disseminação e o uso das informações em saúde. 

 Mesmo que ao longo dos anos os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) 

tenham sido programados de forma fragmentada desconsiderando a importância de 

utilizarem as mesmas bases de dados caracterizando-se por “aparente 

desorganização entre as diferentes bases de dados existentes, que em uma análise 

simplista poderia apontar, reflete na prática a lógica norteadora da dinâmica de 

funcionamento do Estado e de como se dá o processo decisório” (MORAES, 1994, 

p.40 apud MOTA, 2009 p.24).  

 MORAES (1993) já trazia em seus estudos a preocupação com o rumo da 

saúde pública no Brasil e com as propostas para escolha dos Sistemas de 

Informação em Saúde. 

O cotidiano intelectual do chamado setor saúde  vem se defrontando, cada 
vez mais, com a fragilidade e o esgotamento não só do atual modelo 
operante na área, como também, dos atuais instrumentos de planejamento, 
de epidemiologia e de gerência. Dentre eles, destacam-se os sistemas de 
informação e suas respectivas bases de dados, pela possibilidade de 
subsidiarem as respostas necessárias as questões colocadas pela séria 
crise sanitária e institucional vigente. Entretanto, as últimas políticas de 
saúde (AIS, SUDS, SUS) vêm mostrando dificuldades em implementar 
propostas de estruturação de bancos de dados que estejam orientados pela 
lógica da descentralização/integração, superando a história da 
fragmentação dos sistemas de informação em saúde. Isto se reflete no atual 
panorama das informações de saúde que pode ser assim caracterizado: 1) 
um acúmulo de dados, com baixo percentual de utilização para apoio a 
decisão; 2) poucas informações que dêem conta da complexa situação de 
saúde nas diferentes regiões do país; 3) esse triste quadro não é “um 
privilégio do Brasil [...] o resultado é que na América Latina fluem tremendas 
quantidades de dados que vão a lugar algum e que vêm de fontes que não 
importa a ninguém. (MORAES, 1993, p.05 apud MOTA, 2009, p.45) 

Esse cenário permanece atual na Saúde Pública no Brasil e exige dos 

gestores que busquem formas de integração das informações mais eficientes. 

  É evidente que a gestão em qualquer nível de responsabilidade 

necessita avaliar todos os processos que envolvem os serviços de saúde, que 

permitam decidir os rumos para a qualificação de suas ações e apontem alternativas 
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inovadoras que garantam bons resultados tanto para quem utiliza esses serviços, 

quanto para os profissionais que nele atuam. Para Hartz: 

Institucionalizar a avaliação tem o sentido de integrá-la em um sistema 
organizacional no qual esta seja capaz de influenciar o seu comportamento, 
ou seja, um modelo orientado para a ação ligando necessariamente as 
atividades analíticas às de gestão. Para tal, torna-se fundamental que as 
escolhas de sistemas de informação contribuam para a democratização da 
informação, tendo seu uso incorporado pelos profissionais no serviço e que 
subsidiem cada vez mais o controle social. (HARTZ, 2002: p.419 apud 
FELISBERTO, 2004 p.317) 

3.1 Sistemas de informação do SUS  

Segundo Branco (1996 apud MOTA, F. R. L., 2009, p.70) em seu artigo 

“Sistemas de Informação em Saúde - SIS no nível local” chama a atenção para o 

fato de que os SIS devem ser entendidos enquanto instrumentos para adquirir, 

organizar e analisar dados necessários à definição de problemas e riscos para a 

saúde, avaliar a eficácia, eficiência e influência que os serviços prestados possam 

ter no estado de saúde da população, além de contribuir para a produção de 

conhecimento acerca da saúde e dos assuntos a ela ligados.  

Sob esta ótica, observa-se que os SIS não se restringem à simples 

repositórios de dados, mas, ao contrário, tais sistemas deveriam ter o dinamismo 

latente nos processos de troca, transferência, comunicação e uso das informações. 

Entendendo a importância da informação em saúde, cabe-nos apresentar o 

conceito de forma abrangente, contribuindo para mostrar a necessidade de sua 

incorporação às nossas práticas no cotidiano. 

[...] a informação constitui-se em suporte básico para toda atividade humana 
e que todo o nosso cotidiano é um processo permanente de informação. E, 
no caso de instituições, empresas, organizações, conhecer seus problemas, 
buscar alternativas para solucioná-los, atingir metas e cumprir objetivos 
requerem conhecimento e, portanto, informação. Por isso, pode-se dizer 
que há um consenso de que não é possível exercer gerência em nenhum 
setor se não houver um sistema de apoio à decisão que se sustente na 
informação.Da mesma forma, a informação em saúde deve ser entendida 
como um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade 
sócio-econômica,demográfica e epidemiológica, para o planejamento, 
gestão, organização e avaliação nos vários níveis que constituem o Sistema 
Único de Saúde. (CARVALHO, 1998. p.01) 

Dessa forma, como já mencionamos, os SIS fornecem informações sobre a 

saúde da população permitindo o monitoramento e avaliação da situação de saúde e 

subsidiando a tomada de decisão dos gestores, frente ao diagnóstico da situação. 
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Ao fazermos uma retrospectiva da implantação dos sistemas de informação 

em saúde verificamos que seu início deu-se de forma centralizada, seguindo uma 

tendência dos anos 70, período em que se implantou, aliada a característica da 

tecnologia de informação disponível e a ausência no mercado de profissionais 

capazes de desenvolver tecnologias de informação. 

Com o avanço da implantação do SUS, cuja principal diretriz é a 
descentralização da gestão dos serviços de saúde, passa a existir uma 
demanda crescente para a descentralização da produção das informações 
em saúde, de modo a possibilitar a gestão e a definição de prioridades em 
nível municipal. (ALMEIDA, 1998, p.28) 

Em 1998, com a implantação da NOB 96 que prevê o repasse de recursos 

para a gestão plena de serviços de saúde para os municípios, constitui-se numa 

ferramenta essencial o uso dos sistemas de informação, visto que o repasse 

financeiro entre governo federal, estados e municípios se dá na medida da 

descentralização da produção de informações. O quadro nº. 02, a seguir, apresenta 

de forma sucinta as principais características de alguns sistemas do DATASUS. 

Quadro 02: características essenciais dos sistemas de informação do 
DATASUS 

SINASC Anual nascimento Município

SIH Mensal Proc. Médico Hospital

SIAB Mensal família Equipe de SF

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CNES Mensal Instituição Microáreas

Sistema de informações de nascidos vivos

Sistema de informações hospitalares

Sistema de informações de atenção básica

 
Fonte: elaboração própria, a partir de CARVALHO, PINA e SANTOS, 2000, p. 38. 

 

Possibilitar que estes sistemas integrados e georreferenciados nos auxiliem a 

monitorar e avaliar o impacto das ações de saúde nas áreas cobertas pelas equipes 

de Saúde da Família constitui-se numa poderosa ferramenta.  

A partir de reflexões acerca do cenário atual de franca expansão da atenção 

primária no município do Rio de Janeiro com a nova modelagem de administração 

das Clinicas da Família e equipes, realizada por contratos com Organizações 
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Sociais de Saúde (OSS) a partir da Lei Municipal nº 5026 de 19 de maio de 2009, 

que Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações Sociais e dá 

outras providências, de autoria do Poder Executivo, avançaremos para o uso do 

prontuário eletrônico, que garante gerenciar as informações provenientes das fichas 

de cadastro e acompanhamento do SIAB e que possuam interface com os sistemas 

desenvolvidos pelo DATASUS.  

Dessa forma acreditamos que muitos dos problemas identificados nos bancos 

de dados nessa pesquisa, poderão ser solucionados 

 A CAP tem a responsabilidade de monitorar e avaliar de que maneira a OSS 

acompanha e qualifica a informação oriunda dos processos de captação e 

acompanhamento da população atendida. Além disso, tem expectativas que, a 

programação para o uso de prontuários eletrônicos pelas equipes, com certeza trará 

um grande avanço na qualidade dessas informações e na organização das agendas 

para a assistência a população atendida por esses serviços. 

Cumpre ressaltar que as informações locais originadas das equipes nos 

territórios cobertos pela estratégia, resgatem uma base de dados potente para o 

planejamento de suas ações e contribuem para o monitoramento e avaliação dos 

serviços de saúde prestados na garantia de indicadores de qualidade de saúde. 

É sabido que entre 2002 e 2008 a SMS investiu em várias tentativas de 

desenvolvimento de sistemas de informação que garantissem a interface entre o 

SIAB e os demais sistemas de informação em saúde, mas mesmo com o empenho 

de diversos profissionais para o desenvolvimento de um Sistema da própria 

Secretaria Municipal de Saúde, essa implantação  não se deu de forma a consolidar 

o seu desempenho. 

Isso impactou em descontinuidade de informações e desgastou gestores 

locais e equipes de saúde da família no processo de capacitação dos profissionais 

para utilização do sistema de informação, comprometendo o desenvolvimento da 

cultura do uso de um sistema local que possibilite de forma ágil a tomada de decisão 

e intervenção adequada às necessidades do território e sua população. 
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3.2 Sistemas de Informação de Atenção Básica (SIAB) 

O SIAB implantado em 1998 foi desenvolvido para subsidiar as ações do 

PACS/PSF nos municípios, estados e Ministério da Saúde, permitindo a avaliação 

da situação de saúde, das condições de vida de uma população adstrita a um 

determinado território dividido em áreas e micro áreas, sendo o acompanhamento às 

famílias feito por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do PSF. Estas informações 

possuem uma base local. 

 Além das informações descritas acima, o SIAB também registra informações 

sobre nascimentos e óbitos e, portanto, nas localidades onde há subregistros de 

óbitos infantis, constitui-se em fonte importante para análise da mortalidade infantil. 

O SIAB oportuniza sua utilização para todos os membros da equipe de saúde 

na unidade. Por ter como referência uma base populacional definida, permite avaliar 

de perto as condições de saúde da população acompanhada e possibilita conhecer 

a realidade social e as condições sanitárias em que vivem esses cidadãos. (Brasil, 

1998). Possui instrumentos de coleta de dados que são utilizados para agregar e 

processar informações sobre a população sob responsabilidade da equipe.  

Apresentamos a seguir o Quadro 03 com as principais fichas utilizadas em 

nível local pelas equipes de saúde da família. 

Quadro 03: Instrumentos de coleta e consolidado de dados do SIAB 

FICHA APLICAÇÃO

Ficha A Cadastramento das famílias

Ficha B -Ges Acompanhamento de gestantes

Ficha B -HA Acompanhamento de hipertensos

Ficha B - DIA Acompanhamento de diabéticos

Ficha B- TB Acompanhamento de pessoas com tuberculose

Ficha B  - HAN Acompanhamento de pessoas com hanseníase

Ficha C Acompanhamento de crianças

Ficha D Registros de Atividades, procedimentos e notificações

PMA2 Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação

SSA 2 Relatório da situação de saúde e acompanhamento das 

famílias

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil, 2000 p. 8. 
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O primeiro contato das equipes com o sistema se dá através da ficha de 

cadastro das famílias, ou Ficha A. Seu preenchimento  deve se dar nas primeiras 

visitas domiciliares realizadas pelo ACS, e deverá ser atualizada toda vez que 

houver uma alteração na situação de saúde,nascimentos, óbitos ou condição de 

moradia, ocupação, etc. 

Cabe lembrar que o modelo de Ficha A adotada pela SMSDC/RJ possui um 

número maior de informações, contendo condições de saúde auto referidas e uma 

ficha com informações sobre documentos, permitindo identificar problemas 

relacionados inclusive à ausência de certidão de nascimento Além dessa ficha o 

SIAB utiliza vários instrumentos a nível local que possibilitam o acompanhamento da 

condição de saúde de indivíduos e suas famílias e também a consolidação de dados 

de produção e marcadores para avaliação de indicadores. 

Outro instrumento importante para uso na rotina das equipes de saúde da 

família é a Ficha D que também é utilizada por todos os profissionais da equipe para 

o registro diário das atividades e procedimentos realizados. Além disso, permite a 

análise de algumas condições ou doenças que são objeto de acompanhamento 

sistemático. (BRASIL.1998) 

A ficha D é fundamental, pois possibilita que as informações coletadas no dia 

a dia do trabalho possam ser consolidadas no modelo da ficha PMA2 que alimentará 

o SIAB com dados de produção e marcadores que serão extraídos das notificações 

realizadas por agentes Comunitários de Saúde (ACS), enfermeiro e médico de cada 

equipe da ESF.  

O SSA2 constitui-se em ficha de acompanhamento dos cidadãos e famílias 

sob responsabilidade do ACS e trata-se de ferramenta fundamental para uso e 

atualização nas visitas realizadas por este profissional, permitindo que a equipe faça 

o planejamento de seu trabalho a partir da coleta dessas informações. 

Para o sucesso da assistência ofertada pelas equipes é fundamental que, seu 

processo de trabalho inclua a sistematização de reuniões que permitam a troca de 

informações entre todos os profissionais que atuam no território coberto para a 

construção dos projetos terapêuticos que garantam o envolvimento e a 

responsabilização de todos pelas ações e serviços prestados. 
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O Quadro 04, a seguir, descreve as notificações oriundas do 

acompanhamento desses profissionais junto às famílias, demonstrando a 

necessidade de um monitoramento sistemático  dos agravos além de registros de 

nascimentos, hospitalizações e óbitos contidos em outros quadros 

Quadro 04: Notificações dos profissionais da ESF para acompanhamento das 
condições marcadoras contidas na Ficha D - SIAB. 

Fonte: Brasil, 2003, p 42. 

 

O DATASUS vem desenvolvendo o Gerenciador de Informações Locais (GIL), 

que visa fornecer a integração de diversas informações necessárias à gestão das 

unidades de saúde de atenção primária, cujo foco não é o sistema, mas a unidade. 

Tem como vantagem, o cadastro do indivíduo que diferentemente do SIAB, só traz 

os dados agregados da população coberta.  

O GIL é o único SIS que apresenta o Código Internacional de Doenças (CID 

10) ambulatorial. Pode ser implantado nas Secretarias Municipais de Saúde, 

integrando as informações de diferentes unidades, mas só integra os dados que são 

trabalhados diretamente pelas unidades, incluindo o SIAB e deixando de fora 

sistemas como o SIM, o SINASC, por exemplo, que contêm dados que podem 

compor indicadores de monitoramento e gestão. 

Estas estatísticas vitais são a base fundamental para monitoramento e 

avaliação, pois permitem identificar eventos como nascimento e óbito, que além de 
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servirem para análise epidemiológica, proporcionam a construção das bases 

demográficas e indicadores para análise de saúde. 

 Na estratégia, contamos com o SIAB, que por ser um sistema de base local 

permite às equipes de saúde da família, de forma ágil elaborar o diagnóstico da 

situação de saúde da população acompanhada e planejar as ações de acordo com 

os dados coletados. 

Ao longo dos últimos anos atuando no PSF do município do Rio de Janeiro 

percebi o quanto os profissionais das equipes na saúde da família ainda exploram 

pouco, as informações extraídas do SIAB, no próprio território onde acompanham 

suas famílias, impossibilitando a programação e avaliação das ações de saúde 

necessárias para a qualificação da atenção proposta pelo modelo preconizado. 

Estudo desenvolvido por Silva e Laprega (2005) que teve a intenção de 

realizar uma avaliação crítica do SIAB e a implantação do mesmo na Região de 

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, também identificou várias dificuldades sentidas 

pelos integrantes das equipes. Os autores afirmam que “a maioria dos profissionais 

das equipes, principalmente os ACS, reclamou do excesso de fichas usadas em sua 

rotina de trabalho, o que resultaria em perda de tempo, dificultando a dinamização 

do trabalho” (SILVA e LAMPREGA, 2005, p.1824 apud MOTA, 2009, p.145). 

 Isso nos leva a refletir sobre a importância dos cursos formação na área de 

saúde incluir ou modernizarem seus currículos enfatizando o uso da informação 

enquanto ferramenta para o acompanhamento e avaliação da atenção à saúde. 

Além disso, a capacitação dessas equipes para o uso dessas ferramentas de 

informação permite ao gestor local desenvolver estratégias que possibilitem o 

acompanhamento desses indicadores junto a essas equipes.  

 

3.3 O SIAB na Cidade do Rio de Janeiro – potencialidades e fragilidades 

Desde a expansão da ESF no município do Rio de Janeiro, as equipes 

vivenciaram a experiência da troca do Sistema de Informações, que geram a base 

do SIAB. Inicialmente as equipes implantadas utilizavam o SIAB criado pelo 

DATASUS.  

Em 2004, houve um investimento em um software contratado pela Prefeitura, 

pois a Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Saúde 
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Coletiva, propôs desenvolver com todas as gerências técnicas dos programas, 

fichas de acompanhamento a serem utilizadas pelas equipes de saúde da família, 

que se constituíssem em uma base única de informações que disponibilizasse 

relatórios para todos os Programas. 

O Sistema de Gestão de Atenção Básica (SGSB) tinha como principais 

pontos positivos, se comparado ao SIAB, proporcionar o cadastro dos indivíduos e 

suas famílias, estar preparado para atender ao Cartão SUS e ao Programa Remédio 

em Casa, além de disponibilizar outras fichas construídas pelos profissionais 

responsáveis técnicos dos Programas de Saúde.  

Porém por questões relacionadas ao desenvolvimento do software, surgiram 

muitas inconsistências nos relatórios, aliadas a problemas relacionados com a 

lentidão dos equipamentos. Mesmo assim, o SGSB foi implantado em 106 equipes e 

gerou informações para o SIAB até junho de 2008. (TCMRJ, 2009). 

Devido à relação alto custo X benefício, em 2006 a Secretaria Municipal de 

Saúde, passou a responsabilidade pelo desenvolvimento de programas e sistemas 

ao seu corpo técnico partindo da experiência de profissionais lotados no PSF, 

utilizando-se da estrutura de profissionais da equipe da Unidade Funcional Saúde do 

IplanRio -  Empresa Municipal de Informática da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, uma empresa fundada em 1979 que tem por missão prover serviços de 

tecnologia da informação e comunicação (TIC) e contribui junto às Secretarias para 

o desenvolvimento de políticas públicas (RIO DE JANEIRO, 2008) 

Esse sistema próprio foi denominado Sistema de Gestão da Saúde da Família 

(GSF) e utilizava os mesmos formulários do SIAB/DATASUS e do SGSB. Possuía 

como vantagens, ser de propriedade da Prefeitura, sem custos adicionais, acesso às 

informações em tempo real, um maior número de relatórios e a integração com 

outros sistemas utilizados pela própria SMS. Sua implantação efetiva ocorreu em 

junho de 2008 (TCMRJ, 2009). 

O projeto foi realizado de acordo com as definições propostas e essa 

experiência poderia ser bem sucedida, se na ocasião a SMS  investisse na 

implantação de um parque tecnológico de equipamentos de informática e 

conectividade, necessários para a implantação de um sistema web, nas unidades de 

Saúde da Família, existentes e em expansão naquele período.  
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A partir de 2009 a SMSDC/SUBPAV definiu que todas as ESF utilizassem o 

Sistema Gerenciador de Informações Locais (GIL) desenvolvido pelo MS e com 

interface com diversos sistemas do DATASUS, até a completa implantação dos 

prontuários eletrônicos nas unidades.  

Porém ainda persistiam dificuldades relacionadas ao número insuficiente de 

computadores por equipe nas unidades implantadas até 2008, para execução dos 

cadastros das famílias e o uso da PMA2 e SSA2. Dessa forma constituiu-se em 

prioridade a garantia de recursos nessa área para que a atenção primaria contasse 

com as melhores condições para execução de suas ações com qualidade. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Linha do Tempo – Sistemas de Informação utilizados pela SMSDC 

NOB 96

GIL

SIAB

SGSB

GSF

SIGAB

PE

BPA

Tabela Unificada/SIGTAP

CNES

BPAi

OSS

Linha do Tempo – Sistemas de Informação utilizados pela SMSDC 

 

Fonte: elaborado por José Ricardo - Divisão de Informação, Controle e Avaliação  

(DICA/CAP 3.1) em março de 2011 

Figura 03: Linha do tempo com esquema dos Sistemas de Informação 
utilizados pela SMSDC no PSF 

 

Durante esses anos, três sistemas de informação foram utilizados pelas 

equipes de saúde da família, causando muitos contratempos para a qualidade da 

base de dados de famílias acompanhadas nessas unidades de saúde, e 

comprometendo a construção da cultura da informação por essas equipes  
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3.4Geoprocessamento 

O geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de técnicas 

computacionais necessárias para manipular informações espacialmente definidas 

(BRASIL, 2006). Segundo HINO et al, 2006, p 124 “ é um conjunto de técnicas de 

coleta, tratamento e exibição de informações referenciadas em um determinado 

espaço geográfico” 

 Existem diversas técnicas de geoprocessamento; mais comumente se 

utilizam o sensoriamento remoto, a cartografia digital, a estatística espacial e os 

Sistemas de Informação Geográfica. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são sistemas de computador 

utilizados para capturar, armazenar, gerenciar, analisar e apresentar informações 

geográficas (BRASIL, 2006, p.47). Sua utilização permite a integração de dados de 

diversas fontes, constituindo-se assim em poderosa ferramenta para a gestão da 

saúde no que tange ao monitoramento e avaliação das condições de saúde no 

território. 

SHIMAKURA (2001) relata que com o desenvolvimento da informática tornou-

se possível armazenar e representar as informações sobre a localização espacial 

em ambiente computacional. Dessa forma surge o Geoprocessamento – disciplina 

que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 

geográfica. 

Conforme está descrito no livro 2 da série Capacitação e atualização em 

geoprocessamento em saúde 

[...] o geoprocessamento é um termo amplo que engloba diversas 
tecnologias de tratamento e manipulação de dados geográficos, por meio de 
programas computacionais. Dentre essas tecnologias se destacam: o 
sensoriamento remoto, a digitalização de dados, a automação de tarefas 
cartográficas, a utilização de Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e 
os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
Brasília, 2007. p. 14)   

Os SIG têm a capacidade de representar relacionamentos espaciais entre os 

elementos geográficos, ou seja, permite avaliar a posição de vários objetos entre si  

proporcionando análise espaciais complexas. É o que se chama de topologia 

(Brasil,2006). 

Os SIG são constituídos de: (CARVALHO et. al. 2000) 
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 Bases gráficas – mapas- que descrevem a localização e as feições 

geográficas representadas por um ou mais objetos no mapa. 

 Bases não gráficas ou alfanuméricas – tabelas – que representam 

atributos que descrevem fatos ou fenômenos com as características, 

qualidades ou relacionamento de feições na representação 

cartográfica. 

O SIG necessita de um geocódigo que permite definir a referência de 

localização de um evento, ou seja, define a posição geográfica. O geocódigo 

caracteriza-se pelo código da área identificada como um polígono em sua 

representação gráfica no mapa.  

Embora o SIG possa ser utilizado como ambiente de consolidação e análise 
de grandes bases de dados sobre ambiente e saúde, é necessário um 
esforço para compatibilizar técnicas de endereçamento de dados, o que 
implica a adequação entre bases de dados e base cartográfica. A qualidade 
da informação de endereço e a eficiência do SIG para localizar os eventos 
pontualmente são fundamentais para possibilitar as análises dos padrões de 
distribuição desses eventos (HINO P.et. al. 2006 p 125) 

 

3.4.1 Estruturas de um SIG 

Caracterizam-se pela representação de objetos geográficos, possibilitando 

representar os fenômenos do “mundo real”. Possui representação vetorial, onde a 

unidade de armazenamento é o ponto (par de coordenadas), ou matricial onde a 

unidade é o pixel. São representados por vetores, pontos ou áreas. (BRASIL, 2007). 

Todas essas representações têm sua localização assinalada no mapa, a partir de 

suas coordenadas geográficas: 

 Polígonos - utilizados para demarcar os limites de uma área, como por 

exemplo, setores censitários, áreas de SF, bairros, APs ou municípios. 

 Pontos: - utilizados para localizar cidades, unidades de saúde ou outros 

serviços públicos;  

 Vetores - representados por linhas ou polilinhas. Podem localizar, ruas, vias de 

transporte, fluxos de referência e contra-referência georreferenciados; 

 Modelo matricial: - usado em fotos aéreas e imagens de satélites. 
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Ferreira (2009) registra que, pontos são representados por um par de 

coordenadas, linhas por uma seqüência de pontos e polígonos por uma 

sequência de linhas, onde as coordenadas do ponto inicial e final coincidem. 

 

Figura 04: Formatos vetoriais básicos reconhecidos por um SIG 

 

A camada de informação, ou plano de informação é uma coleção de objetos 

com características comuns que podem representar a hidrografia, malha viária, 

edificações, residências, setores censitários e municípios. Os atributos são 

conjuntos de base tabulares de SIG, ou seja, cada arquivo cartográfico do SIG 

possui um banco de dados relacionado a cada objeto geográfico. 

Os SIG permitem, dessa forma, a análise de fenômenos variados e o 

estabelecimento de relações e correlações entre os mesmos, gerando mapas 

temáticos que facilitam evidenciar situações concretas. 

As técnicas de geoprocessamento podem contribuir decisivamente para o 

monitoramento e avaliação dos serviços, uma vez que possibilitam a análise da 

situação de saúde de um determinado território, a utilização desses serviços e a 

distribuição e organização da rede de atenção à saúde. 

 

3.4.2 O desafio de compatibilizar as bases de dados dos Sistemas de 

Informação em Saúde com a fonte de dados do IBGE. 

Toda a cartografia municipal disponibilizada pelo Instituto Pereira Passos 

(IPP-Rio) é compatível com as bases cartográficas do IBGE. Da mesma forma, a 

divisão político-administrativa da Cidade – Áreas de Planejamento, Regiões 

Administrativas e bairros – também é compatível com aquelas bases. 
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 A célula básica de informações do censo demográfico do IBGE é o setor 

censitário, que no caso do Rio de Janeiro podem conter os limites das favelas e dos 

bairros – menor divisão político-administrativa da Cidade. No caso do Rio de janeiro 

existem favelas que estão em mais de um bairro, a exemplo do conjunto de favelas 

do Alemão, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, entre outros. 

 Tal compatibilidade permite contar com as informações censitárias no 

planejamento. Uma boa definição dos setores censitários é dada a seguir: 

Os setores censitários são demarcados pelo IBGE, obedecendo a critérios 
de operacionalização da coleta de dados, de tal maneira que abranjam uma 
área que possa ser percorrida por um único recenseador em um mês e que 
possua em torno de 250 a 350 domicílios (em áreas urbanas) (ICICT; 
acesso em 07/05/10). 

Na página do IBGE, é possível encontrar a seguinte referência a respeito do 

uso dos setores censitários na cartografia: 

As pesquisas censitárias têm como apoio cartográfico fundamental os 
mapas municipais, de localidades urbanas e de setores censitários. Para 
efeito da coleta de informações, o território nacional é compartimentado em 
pequenas áreas geográficas denominadas setores censitários, que são a 
unidade básica de coleta. Esses setores estão representados em mapas 
elaborados para cada município e localidade brasileiros, constituindo os 
mapas municipais para fins estatísticos (IBGE, acesso em 15/08/08) 

Barcellos et. al.(1995) mencionam seu uso crescente em estudos de 

epidemiologia que utilizam geoprocessamento,  

Cabe ressaltar que o setor censitário tem sido utilizado como unidade de 
análise em vários estudos de distribuição de eventos de saúde. Essa 
escolha decorre da possibilidade de utilizar as informações 
socioeconômicas resultantes dos questionários do censo. É mister ressaltar, 
contudo, que a delimitação dos setores tem objetivo operacional e pode 
variar grandemente, a cada censo demográfico realizado (BARCELLOS et 
al. 1995, p. 63-64). 

Apesar de toda a divisão territorial do setor de saúde na Cidade ser 

compatível com os setores censitários do IBGE, isto não ocorreu em relação à 

implantação do Saúde da Família na cidade do Rio de Janeiro, cujas áreas e micro-

áreas, na ocasião, foram definidas sem considerar os mesmos. 

 As prioridades de expansão da Saúde da Família na cidade do Rio de 

Janeiro como já foi dito anteriormente, basearam-se no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e nos vazios sanitários. Entretanto a partir de 2010, novos esforços 

no sentido de integrar setor censitário e microáreas estão em desenvolvimento. 
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 Este índice começou a ser utilizado quando em 1990 a Organização das 

Nações Unidas deu início a sua medição através dos seguintes indicadores: 

expectativa de vida, taxa de alfabetização, anos de escolaridade e PIB/capita.  

Esses indicadores tem como pressuposto básico que o acesso à educação 

possibilita melhor distribuição da renda e conseqüentemente permite ao cidadão 

melhores condições de vida através de alimentação, moradia, trabalho, segurança e 

saúde. 

Apesar de o IDH ser um índice de extrema importância para análise da 

qualidade de vida, alguns autores, como Adauto Ferreira registram que seu principal 

problema é o fato do índice apontar “padrões mínimos universais de qualidade de 

vida, válidos para todos o países e culturas” desrespeitando as peculiaridades 

regionais (KAYANO,CALDAS, 2002. p.9). 
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4. PROBLEMA, OBJETIVOS, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

4.1 Problema 

 A gestão da Saúde da Família na Cidade do Rio de Janeiro tem dificuldade 

de utilizar de forma sistemática, informações sobre o impacto das ações e serviços 

desenvolvidos pelas equipes do PSF, nas áreas cobertas pela mesma. 

 O Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB) fornece uma série de 

marcadores de saúde e dados de produção que possibilitam, à gestão, condições 

para monitorarem e avaliarem o desempenho das equipes, objetivo da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC), mas não permite, no entanto, que se 

façam análises espaciais dos seus indicadores e dados, limitando o potencial do uso 

dos mesmos para a gestão. 

4.2 Premissas 

Os sistemas de informações geográficas podem contribuir para a geração e 

utilização de indicadores georreferenciados de monitoramento e avaliação da Saúde 

da Família através de marcadores contidos no SIAB. 

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil determinou que as CAPs 

elaborassem o planejamento e gerencie suas redes de saúde através da lógica dos 

Territórios Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS), o que inclui a expansão da 

atenção primária e sua relação com os demais níveis de atenção. 

O tratamento georreferenciado dos marcadores e dados do SIAB depende do 

desenvolvimento de soluções relativas à digitalização das áreas e micro áreas, para 

as quais não se dispõe, muitas vezes, de cartografia detalhada por se situarem em 

aglomerados subnormais – pois não dispõem, por exemplo, de Código de 

Endereçamento Postal (CEP), nem cadastros de logradouros precisos. A 

digitalização das áreas e micro áreas terá que ser feita através de procedimentos 

alternativos, com o apoio de Agentes Comunitários de Saúde. 

4.3 Pergunta norteadora: 

De que maneira as ferramentas de geoprocessamento podem contribuir para 

melhorar o monitoramento e a avaliação da Saúde da Família? 
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4.4 OBJETIVOS 

4.4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver e testar método de monitoramento e avaliação da Saúde da 

Família, com base no georreferenciamento de marcadores, em apoio à gestão dos 

TEIAS.   

 

4.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar a forma com que as equipes elaboram o mapeamento das suas 

áreas e microáreas; 

 Analisar e selecionar marcadores fornecidos pelo SIAB para o monitoramento 

e a avaliação da Saúde da Família; e 

 Analisar a viabilidade do uso de georreferenciamento de marcadores do SIAB 

extraídos do SSA2 do ACS, em apoio à gestão da Saúde da Família 
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4.5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

4.5.1 Natureza e tipo do estudo 

O estudo utilizou metodologia quantitativa, através de informações do SIAB, 

bases cartográficas do Instituto Pereira Passos (IPP-RJ) e as informações contidas 

no mapeamento das áreas e microáreas cobertas pela Saúde da Família.  

Trata-se de estudo descritivo e ecológico, por caracterizar-se por: 

descrever um estudo de grupos ou estudo comunitário sem que se avalie a 

interdependência de variáveis e é considerado ecológico, pois é utilizado em áreas 

geográficas como unidade de análise (PEREIRA, 2008). 

 Permite então a verificação de associação entre indicadores sociais e 

epidemiológicos, compreendendo que poderá utilizar a abordagem espacial na 

análise dos processos de determinação das condições de saúde com foco na 

intervenção de políticas públicas. 

 

4.5.2 População 

A população trabalhada foi aquela residente em áreas de cobertura do PSF 

no Complexo do Alemão, na Clinica da Família Zilda Arns, região do Subsistema 

Leopoldina Sul da AP 3.1 que estavam inseridas no SIAB com condições 

marcadoras descritas por ACS das equipes. totalizando aproximadamente 44 mil 

habitantes. 

 

4.5.3 Cenários de pesquisa: 

A Área de Planejamento 3.1 abriga um volumoso contingente populacional e, 

em número de habitantes, se assemelha a grandes metrópoles brasileiras; 

concentram não apenas altas taxas populacionais, mas também, elevados 

aglomerados, de comunidades e população de baixa renda. 

 Faz divisa com a Baixada Fluminense, conjunto de municípios limítrofes e 

periféricos que utilizam os serviços de saúde da área, bem como, da cidade como 

um todo pelas precárias redes de unidades existentes. 
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Pela sua localização e característica de sua malha viária, possui fluxo oriundo 

da Via Dutra e da Rodovia Washington Luis, facilitado pela Linha Amarela, Avenida 

Brasil e Linha Vermelha 

 É a segunda área mais populosa da Cidade. Possui 28 bairros e diversas 

comunidades conforme relacionados em quadro no Anexo 01 e tem uma população 

total de 864.623 habitantes segundo IPP/Tabela 494 – população residente, 

(ajustada para 2008) pela estimativa do IBGE baseada no ano de 2000.  

O mapa inserido a seguir explicita a localização da Área Programática dentro 

da Cidade do Rio de Janeiro.  

 

Fonte CAP 3.1 

Figura 05: Mapa da cidade do Rio de Janeiro com as Áreas de Planejamento 
em Saúde 

Verificou-se nos últimos anos, a necessidade de organizar a AP 3.1 em três 

subsistemas com base na figura acima, possibilitando a organização do acesso, e 

das referências e contra-referências, buscando a garantia d eqüidade na oferta de 

serviços, de acordo com as necessidades da população. 

 Isso oportuniza que estas micro regiões sejam auto-suficientes na oferta de 

serviços de atenção primária e de consultas médicas especializadas e com suporte 

para exames de apoio diagnóstico 
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AP 3.1 – População Absoluta por Subsistema

População da AP 3.1: 864.623

Fonte: IPP/ Tabela 494 - População residente (AJUSTADA PARA 2008  PELA ESTIMATIVA DO IBGE BASEADA NO ANO DE 2000)

Subsistema

Leopoldina Norte 383.414 
habitantes (44,34%)

Subsistema

Leopoldina Sul

268.407habitantes

(31,04 %)

Subsistema Ilha do 
Governador 212.801 

habitantes
(24,61 %)

 

Fonte CAP 3.1 

Figura 06: População ajustada para 2008 com base em estimativa IBGE do 
censo 2000, por Subsistemas 

O SUBSISTEMA LEOPOLDINA SUL E A DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE 

SAÚDE NA AP 3.1 

Penha

Olaria

Bonsucesso

Ramos

C. Alemão

Manguinhos

C. Maré

Sub-sistema
Leopoldina

Sul

Subsistema

Leopoldina Sul
268.407 habitantes

(31,04 % da AP 3.1)

Subsistema

Leopoldina Sul
268.407 habitantes

(31,04 % da AP 3.1)

 
Fonte: CAP 3.1, com base em imagem do Google Earth ©.em 2010 

Figura 07: Bairros do subsistema Leopoldina Sul, da AP 3.1 
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A atual gestão da SMSDC traz como missão articular a rede de serviços com 

base na organização do sistema, tendo como porta de entrada o Programa Saúde 

da Família, por ser uma estratégia que trabalha com a lógica da territorialização e o 

adotando como porta de entrada para esse sistema. 

Tabela 1 : Unidades de saúde do SUS na AP 3.1, por subsistema e tipo de 
unidade, 2011 

Unidades Públicas da AP 3.1

Tipo de Unidade SSLS SSLN SSIG Total

Hospitais Gerais 1 1 2 3

Hospitais de Emergência 0 1 0 1

Hospitais Especializados 1 0 2 3

CAPS 1 1 1 3

CEOs 1 1 1 3

Policlínicas 1 1 1 2

UPAs 3 1 1 5

NASF 2 1 1 3

Centro de Saúde Escola 1 0 0 1

Unidade Tipo A 11 6 1 18

Unidade Tipo B 1 3 1 23

Unidade Tipo C 1 0 2 5

 Total 24           16           13           70           

 
Fonte: SMSDC/CAP 3.1 em fevereiro de 2011. 

 

 

 

 

Quadro 05: Distribuição de equipes por Subsistemas na AP 3.1 

SUBSISTEMAS

N
º 

E
q

u
ip

e
s

N
º 

E
S

B

P
A

C
S

N
A

S
F

TEIAS Leopoldina Sul 69 25 3 3

TEIAS Leopoldina Norte 32 9 0 1

TEIAS Leopoldina Norte 6 0 0 0

Total 107 34 3 4  
Fonte: CAP 3.1 em março de 2011  

Legenda: 

SSLS - Subsistema Leopoldina Sul 

SSLN - Subsistema Leopoldina Norte 

SSIG - Subsistema Ilha do Governador 
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4.5.4 Aspectos Éticos do Estudo 

O SIAB através da ficha SSA2, não contempla informações que identifiquem o 

indivíduo por seu nome, restringindo assim a capacidade de exposição do cidadão e 

garantindo a proteção sobre as informações. Portanto, foi necessário pedir dispensa 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no Comitê de Ética em Pesquisa da 

SMSDC RJ conforme protocolo de pesquisa nº 169/10 CAAE: 0193.0.314.308-10 

apreciado em 04 de outubro de 2010 com parecer aprovado. 

 

4.5.5Procedimentos 

Procedimentos quantitativos e de geoprocessamento 

O estudo utilizou informações contidas no SIAB das equipes da Clinica da 

Família Zilda Arns, aprofundando a análise sobre os marcadores contidos no 

instrumento da PMA2, oriundos da SSA2.  Verificou também a possibilidade de 

realizar a integração dessas informações aos procedimentos de geoprocessamento 

para análise espacial dos eventos identificados pelas equipes, nesses marcadores 

descritos dentro de microáreas e áreas onde a população está coberta pelo saúde 

da família. 

Para análise do estudo contamos com a análise espacial onde foram 

evidenciadas as situações de risco apresentadas nos marcadores do SIAB extraídos 

da SSA2. Isso permitiu que o planejamento das ações, também possa contar com as 

técnicas de um SIG. 

 

4.5.6 Vetorização dos limites das áreas e microáreas 

O trabalho de mapeamento da área é realizado com um servidor municipal, 

enfermeiro da CAP, com experiência no PSF, que faz o reconhecimento do território, 

contando com a participação das lideranças comunitárias, igrejas e equipamentos 

sociais que, colaboram para definir os limites entre as áreas em uma ou mais 

comunidades  
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Assim desenhamos os primeiros polígonos dos limites das áreas com o 

Google Earth©7. Esse procedimento é utilizado sempre que definimos as áreas para 

a expansão do PSF. 

Destaco aqui que para melhor compreensão das etapas do 

geoprocessamento, este grupo se inscreveu, foi selecionado e concluiu o Curso de 

Geoprocessamento em Saúde na modalidade Ensino á Distância (EAD) organizado 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com o apoio do Ministério da Saúde 

(MS) e da Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ). 

Assim, para esse trabalho, definiu-se a utilização do Google Earth® como 

ferramenta inicial que nos permite marcar os limites dessa área, desenhando o 

polígono, determinando na ferramenta altitude do ponto de visão e visualizar 

legenda da escala, a escala que possibilita visualizar com detalhes, estabelecendo 

o nível de zoom em 70 metros da imagem 

Para esse trabalho em especial, pensou-se inicialmente na utilização de um 

Global Positioning Sistem/Sistema de Posicionamento Global – GPS, para definição 

dos limites das coordenadas, mas por medidas de segurança, ao caminharmos 

nessas áreas, decidimos não utilizá-lo. 

Optei, com a equipe de trabalho, em selecionar duas unidades de Saúde do 

Complexo do Alemão, inauguradas no mês de abril de 2010. A primeira Clinica da 

Família Rodrigo Roig conta com três equipes e dezoito microáreas. A segunda, 

Clínica da Família Zilda Arns, constituída por equipes oriundas dos PSF Nova 

Brasília, Adeus e Baiana, que já atuavam na região desde 2003, em prédios 

alugados e em condições precárias de uso e acesso. 

No total nove equipes foram transferidas para um novo prédio, na Avenida 

Itararé, principal via de acesso da região. .A Clinica foi planejada para expandir sua 

cobertura com mais duas novas equipes, totalizando, portanto 11 equipes e 69 

microáreas.  

                                                 
7
 Google Earth®- programa de computador desenvolvido pela Keyhole Inc. Sua função é apresentar 

um modelo tridimensional do globo terrestre, a partir de imagens de satélite obtidas de imagens 
aéreas e GIS 3D. Com isso é possível obter imagens de lugares, paisagens, construções, cidades, 
entre outros elementos. (Disponível em: http://PT.wikpedia.org/wiki/Google Earth. Em 24 de março de 
2011) 
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A proposta inicial incluía o desenvolvimento do trabalho também para as cinco 

equipes do PSF Alemão, implantado em 2003, mas as constantes intervenções no 

território em função das obras do PAC e a grande rotatividade nas equipes ao longo 

dos últimos dois anos nos levaram a retirá-la da pesquisa, embora o trabalho de 

reordenação das áreas com suas microáreas esteja em curso nessas equipes desde 

fevereiro de 2011. 

CSF

 
Fonte: Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1 em setembro de 2010 no Google 

Earth© 

Figura 08: Área onde se iniciou o uso do geoprocessamento das microáreas 
no Complexo do Alemão 

Ao iniciarmos o trabalho em meados de agosto de 2010, após apresentação 

da proposta que foi muito bem recebida em apoio para o  mapeamento junto com as 

equipes da Clinica da Família Rodrigo Roig, verificamos os croquis desenvolvidos 

por cada ACS, levamos em média 60 dias acompanhando as equipes, pois 

observamos muitas dificuldades na realização do mapeamento das áreas e 

microareas. 

 Embora essa unidade esteja localizada entre os territórios cobertos pelo CMS 

Alemão e pela Clinica da Família Zilda Arns, observamos distorções nos limites entre 

as áreas da própria equipe e delas com as equipes das outras unidades. 
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 Além disso, para muitos ACS, a visualização dos limites das microáreas, no 

mapa projetado no Google Earth®, não era uma tarefa fácil. Isso nos levou a 

programar nossas visitas ao território, junto com os ACS, o que agregou maior valor 

a pesquisa. 

 Dessa forma, identificamos que o período compreendido entre o 

mapeamento e o cadastramento das famílias nessa unidade em 2010, dificultaria a 

análise das informações contidas nas fichas de PMA2 e SSA2, pois ainda estavam 

redefinindo a área de cobertura e realizando o cadastramento das famílias. 

Após o diagnóstico da situação desses territórios do Alemão, optou-se por 

desenvolver o estudo na Clinica da Família Zilda Arns, pelas características 

descritas anteriormente, que levaram em consideração a unificação de três unidades 

que possuíam até março de 2010, nove equipes atuando na área desde 2003. 

  O primeiro passo foi identificar se a configuração do território antes coberto 

por essas unidades permanecia inalterada, uma vez que além das intervenções do 

PAC, houve a expansão de cobertura para mais duas áreas. 

Reuniões foram realizadas com as gerências das unidades, suas equipes e 

com os Agentes Comunitários de Saúde para apresentação da proposta de 

Geoprocessamento das microáreas do território, esclarecendo que o produto desse 

trabalho possibilita a definição precisa dos limites de cada microárea.  Essa proposta 

estimulou a participação de todos. 

Essas reuniões foram realizadas pelas pesquisadoras Marcia Reis da Silva e 

Licia Magna Silva de Lima, mestrandas desse Mestrado Profissional, por Luis 

Fernando Rukop Eckstein, agente de vigilância em saúde (AVS), lotado na Divisão 

de Vigilância em Saúde da CAP 3.1 e pela enfermeira Edna Santos, lotada na 

mesma divisão. 

O trabalho foi realizado na Clinica de Saúde da Família, na sala dos ACS 

Construímos uma agenda com as equipes, de forma a não comprometer as ações 

definidas no processo de trabalho semanal. Agendamos para cada turno, 

trabalharmos com três ACS, de microáreas contiguas, dentro da mesma área, na 

perspectiva de construirmos os polígonos das microáreas com seus respectivos 

limites. 
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Ao iniciarmos o trabalho de marcação dos limites das microáreas já 

apresentamos o desenho da área, possibilitando aos ACS e sua equipe, uma 

facilidade de localização, principalmente para aqueles que possuíam dificuldade em 

se localizar em uma imagem espacial. 

 Porém, ao iniciarmos o desenho dos limites das microáreas com os ACS, 

deparamo-nos com uma realidade: os desenhos realizados em conjunto com estes 

profissionais, demonstraram várias falhas entre esses limites, evidenciando a 

necessidade de revisão do processo de trabalho das equipes, quanto ao 

mapeamento desse território. 

Muito se comentou sobre as perdas e ganhos desse território, durante o 

período em que estive envolvida com a definição desses limites entre as microáreas, 

dados pela mobilidade trazida pelas obras do PAC, dentre outras circunstâncias, que 

levaram aos Agentes Comunitários de Saúde a vivenciarem a experiência da perda 

de famílias e conseqüente perda dos vínculos construídos, com a migração destas, 

para outras áreas ou micro áreas da região. 

Os desenhos definidos pelos ACS evidenciaram uma série de distorções, tais 

como: microáreas cortando microáreas, lacunas entre microáreas, exclusão de 

equipamentos sociais tais com praças, campos de futebol, fábricas, escolas, entre 

outros.  

Identificada a distorção, tornou-se necessário percorrer todo o território com 

os ACS, no intuito de reformularmos os conceitos sobre o território e a visão da 

vigilância em saúde, pois percebemos que, para algumas equipes somente as 

famílias eram alvo de intervenção, embora o curso introdutório para as equipes 

utilize a metodologia da problematização, permitindo a aproximação com os 

determinantes e condicionantes de saúde, importante para contextualização de 

ações de vigilância em saúde. 

 Muitas das situações de risco ambiental existentes nesses territórios não 

eram mapeadas, portanto não se constituíam focos de atenção das equipes. Essa 

etapa do trabalho foi elaborada com o AVS Luis Fernando da DVS/CAP 3.1 

Embora esse não fosse objetivo inicial do trabalho, tornou-se primordial, 

apresentar essas distorções para as equipes, com a intenção de reformular o 
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conceito de território e o papel desses profissionais no cuidado e na vigilância em 

saúde. 

 
Fonte: Elaboração própria com base no mapeamento realizado pela Assessoria de 

Geoprocessamento da CAP 3.1 em novembro de 2010 

Figura 09: Primeiras imagens elaboradas com os ACS das microáreas de 
equipes do Conjunto de favelas do Alemão 

 

 

 

 

Isso exigiu um tempo maior para delimitação dessas microáreas, uma vez que 

se tornou necessário em grande parte delas, corrigir as distorções originadas pela 

distribuição dos agentes nesse território.  

O maior objetivo dessa etapa foi permitir uma distribuição adequada do 

território, levando-se em consideração o acesso, o número de famílias 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

Legenda: 

1 - Vazio de cobertura entre microáreas; 

2 – Desenhos com limites do território contendo apenas uma linha com 

residências, em região sobre intervenções do PAC; 

3 – Desenhos de micoárea recortando outra microárea 
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acompanhadas e a garantia de cobertura a todas as famílias nos limites das áreas 

previamente definidas, durante o estudo para expansão da ESF. 

As etapas do trabalho se desenvolveram conforme o agendamento previsto. 

Porém, durante esse processo, no final do mês de novembro de 2010, uma grande 

intervenção da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e das 

Forças Armadas, tomou o Conjunto de Favelas do Alemão, culminando com uma 

fuga em massa de bandidos e traficantes que povoavam a região, modificando a 

rotina da população. 

Embora as ESF, implantadas ao longo dos anos nessa região convivessem 

com esse cenário, desenvolvendo suas ações de Promoção, Vigilância e Atenção à 

Saúde, da população coberta, tornou-se necessário interromper por algumas 

semanas o desenvolvimento de todo o trabalho, pois o clima de insegurança impediu 

que durante dias as equipes e seus ACS pudessem desenvolver suas ações no 

território. 

Ressalte-se aí o fato de que as imagens projetadas na tela pelo software 

livre,Google Earth® durante a pesquisa, correspondem a um período anterior. 

Trabalhamos dessa forma, com imagens aéreas oriundas do ano de 2009 que já não 

representavam mais com fidedignidade a situação atual, face ao grande volume de 

investimentos com intervenções proporcionadas pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, numa articulação entre os governos Federal, Estadual e 

Municipal, na região onde o estudo se desenvolveu. 

Essas intervenções trouxeram melhorias importantes com a construção de 

conjuntos habitacionais, escolas, creches, unidades de saúde e um teleférico que 

liga diversas comunidades do Alemão em três estações, ao bairro de Bonsucesso 

onde uma grande estação recebe a população oriunda desses locais.  

Para os ACS, que são obrigatoriamente moradores da área, o PAC trouxe 

algumas experiências focadas na grande mobilidade do território, com áreas 

extensas que tiveram famílias que saíram da região por desapropriação, visando a 

mudança para os prédios construídos ou a venda do imóvel para aqueles que 

desejassem mudar para outros bairros. 

Uma das etapas do trabalho foi inserir as informações da base cartográfica no 

software Terraview®, que é um aplicativo construído sobre a biblioteca de 
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geoprocessamento TerraLib que possibilita consultar bancos de dados e manipular 

dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos) e matriciais( grades e imagens),  com 

base em cartografia digital 

 

4.5.7 O passo a passo da construção das áreas e microáreas para definição da 

base de dados a ser utilizada para o SIG 

Primeiro Passo: Utilização do software Google Earth® 

Com o Google Earth©, através das imagens de satélite, identificamos a região 

onde se inicia o processo de delineamento das áreas e microareas. 

Abaixo apresentamos as ferramentas utilizadas para os desenhos realizados 

nessa imagem. 

Fonte: Software Google Earth® 

Figura 10: Barra de ferramentas do Google Earth© 

 

Essa barra de ferramentas do Google Earth® possui o ícone adicionar 

polígono. Nesse caso considera-se um polígono, o desenho de uma área ou 

microárea 

Ao solicitarmos essa operação, abre-se uma tela com as informações para 

que se de nome do novo polígono. É nessa etapa que podemos nomear áreas e 

microáreas, permitindo as seguintes opções: 

 Descrição: oferece a possibilidade de colocar todos os atributos que a 

micro área possui; 

 Estilo/cor: seleciona cor, largura e opacidade das linhas do polígono e, 

cor e opacidade da área do polígono. 

 Visualizar: Longitude, latitude, alcance, titulo e inclinação; data e hora 

 Altitude 

Nessa etapa com a caixa do polígono selecionada e aberta em uma área da 

tela, inicia-se o trabalho de marcação dos limites da microárea com o ACS, 

reconhecendo, ruas, becos, acessos, telhados, árvores e outras imagens que são 
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visualizadas. Cabe relembrar que a imagem que surge no Google Earth® não é 

atualizada e demanda tempo e paciência para marcar os pontos que unirão os 

limites desse polígono. Quando surgem dificuldades quanto à visualização da 

imagem por parte do ACS, precisamos ir ao território, se possível com o GPS para 

definição precisa do espaço. Após marcação desse limites e definição da cor do 

polígono, precisamos salvar a imagem na extensão KML.8·  

Essas ações são repetidas para criação dos limites de todas as microáreas. 

Por sugestão, consideramos que se torna melhor realizar esse trabalho, com os 

ACS de microáreas contíguas na área, pois essa técnica possibilita corrigir possíveis 

equívocos nos limites destas, com já foi mencionado anteriormente. 

O produto dessas ações compreende o desenho dos polígonos, onde criamos 

uma pasta para cada polígono, dando o nome da equipe e dentro desta a microárea 

e o nome do ACS. Existe um desenho das linhas e cores que circunscrevem as 

microáreas. Mas existem dificuldades no Google Earth® para unir os limites de cada 

microárea. 

 

Fonte:Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, imagem do Google Earth®, dezembro 
2010 

Figura 11: Equipes da Clinica da Família Zilda Arns e CMS Rodrigo Roig, 
Subsistema Leopoldina Sul, AP 3.1, Rio de Janeiro 

 

                                                 
8
 KML –“é um formato de ficheiro e de gramática XML para modelar e armazenar elementos 

geográficos como pontos, linhas, imagens, polígonos e modelos para exibição no Google Eartk. 
(Disponível em: http://earth.google.com/intl/pt/userguide/v4/ug_Kml.html em 24 de março de 2011) 

http://earth.google.com/intl/pt/userguide/v4/ug_Kml.html
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Fonte: Equipe de Geo da CAP 3.1, imagem do Google Earth©, janeiro de 2011 

Figura 12: Equipes com a divisão das microáreas da Clinica da Família Zilda 
Arns, Subsistema Leopoldina Sul, AP 3.1, Rio de Janeiro 

 

Segundo Passo: Transformando a imagem na extensão KML-  Os  

Shapefiles9 

Nesse passo usamos o software Global Mapper10 que importa as imagens 

das microareas salvas no Google Earth® com extensão KML, e que permite a união 

de todos os vértices dos polígonos de áreas e microareas, evitando os espaços que 

surgem nesses limites. Depois dessa etapa, cria-se um banco de dados que poderá 

ser salvo na área de trabalho, gerando os arquivos em extensão DBF11, SHP e SHX. 

A figura 13, a seguir, apresenta o mapa resultante do trabalho realizado com 

todas as áreas (11) e microáreas (69) das ESF da Clínica de Família Zilda Arns.  

A análise dos marcadores será feita com base em mapas temáticos extraídos 

deste mapa básico. 

 

 

                                                 
9
 Shapefiles – tipo de arquivo lido pelo Teraview© 

10
 Global Mapper – Segundo http://www.globalgeo.com.br/index. php/global-mapper.html,(disponível 

em 24 de março de 2011) é um software que converte, importa e exporta dados em vários formatos 
vetoriais (SHP, KMZ do Google Earth, etc.).  
11

 DBF -  formato dBase de armazenamento de arquivos tipo banco de dados. 

http://www.globalgeo.com.br/index.%20php/global-mapper.html
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 Fonte: Elaboração própria a partir dos mapas gerados em Terraview©. 

Figura 13: Mapa das áreas e microáreas das ESF da Clínica de Família Zilda Arns do Complexo do Alemão 
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Terceiro Passo: Levando o arquivo Shapefile (SHP) para o Terraview® 

Com o software Terraview® na opção arquivo, a seleção banco de dados 

permite criar a base gravada no arquivo com extensão SHP, trazendo os mapas das 

áreas construídas com o apoio dos passos descritos anteriormente que virá para o 

software permitindo a criação das opções Vistas (equipes) e Temas (microáreas). 

Após criá-los, tenho várias ferramentas que permitem a construção de mapas 

temáticos agregados aos bancos de dados com os quais necessito trabalhar.. 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir do software Terraview® em fevereiro de 2011 

Figura 14: Mapa Temático da Clinica da Família Zilda Arns com vista, tema e 
legenda das equipes 
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Fonte: elaboração própria a partir do software Terraview® em fevereiro de 2011 

Figura 15: Mapa temático das 11equipes com 69microáreas da Clinica da 
Família Zilda Arns 

 

4.5.8 Construção do banco de dados 

Como mencionado anteriormente, as informações utilizadas para construção 

do banco de dados foram extraídas do instrumento SSA2, utilizado e atualizado 

mensalmente pelos ACS no processo de acompanhamento das famílias em cada 

microárea.  

A seleção dos dados se deu, levando-se em consideração os marcadores 

gerados desse acompanhamento e que são eventos que ocorrem no mês de 

referência (BRASIL, 2003). Esses dados são consolidados no relatório PMA2. 

Esses marcadores extraídos do SSA2 indicam eventos relacionados a 

condições de risco para a saúde, além de internações e óbitos, conforme quadro 05 

à seguir. 



 

80 

 

Quadro 06: Marcadores do SSA2 

RELATÓRIO SSA2

Recém-natos com peso < 2500g

Gravidez em < 20 anos

Hospitalizações em < de 5 anos por pneumonia

Hospitalizações em < de 5 anos por desidratação

Hospitalizações por abuso de álcool

Hospitalizações por complicações do Diabetes

Hospitalizações por qualquer causa

Internações em Hospital Psiquiátrico

Óbitos em < de 1 ano por todas as causas

Óbitos em < de 1 ano por diarréia

Óbitos em < de 1 ano por infecção respiratória

Óbitos de mulheres de 10 a 49 anos

Óbitos em adolescentes (10 a 19 anos) como consequência de violência  
Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2003 

Foram geradas tabelas em Excel (XLS) onde na primeira coluna consta o 

número do CNES da equipe com a microárea do ACS, Esse procedimento 

testado, possibilitou que utilizássemos essa numeração com a função de ser a 

chave primária para o geocódigo, que possibilita a união entre a base cartográfica e 

o banco de dados. Esse arquivo em Excel (XLS) precisa ser transformado em um 

arquivo texto (TXT) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do CNES de equipes e microáreas da 
CFZA e marcadores do SSA2 do mês de outubro de 2010 

Figura 16: Imagem da tabela Excell com base de dados utilizada no SIG 
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O Terraview® gera essa coluna de ligação. É o geocódigo que gera o objeto 

de ligação (chave), um número que permite “linka-lo” aos mapas de equipes e 

microáreas. 

 O arquivo gerado em Excel foi realizado para elaborar os indicadores 

selecionados, já contendo a coluna com objeto de conexão, o número do CNES da 

CFZA com equipe e microárea e colunas com os marcadores por cada mês, 

selecionados. Esses arquivos também são transformados em TXT. Criamos aí uma 

pasta com o banco de dados chamado marcadores.txt. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do CNES de equipes e microáreas da 
CFZA e marcadores do SSA2 do mês de outubro de 2010 

Figura 17: Imagem da tabela  TXT com base de dados utilizada no SIG 

 

No Terraview® importamos a tabela que gera um tema com todas as 

informações do banco de dados que ficam linkados aos objetos correspondentes às 

microáreas.  

Nessa etapa o Terraview © gera um único banco com todas as informações, 

unindo os mapas às tabelas de dados. Criamos aqui um arquivo chamado 

marcadores.mdb. 
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Problemas relacionados ao banco de dados estão descritos no capítulo de 

análise de resultados e nos levaram a definir os marcadores e os meses do ano de 

2010 que serão apresentados. 

4.5.9 Marcadores selecionados para geoprocessamento 

A análise dos marcadores selecionados foi realizada através de mapas 

temáticos por microareas em todas as equipes, conforme descrito no Quadro 06 a 

seguir. A análise considerou a situação de meses no período compreendido entre 

agosto a dezembro de 2010, período mais recente disponível.. A escolha dos meses 

se deu em função da nova conformação do território coberto pelas equipes da 

Clinica da família Zilda Arns (CFZA). 

 O quadro a seguir apresenta os marcadores relacionados ao seu universo de 

acompanhados através de proporções que gerarão esses mapas. Não foi possível 

trabalhar com todos os marcadores da SSA2, em função de limitações com o banco 

que também não informava o total de pessoas cadastradas pelas equipes. 

Consideramos três marcadores que se constituem em indicadores 

importantes para a avaliação do acompanhamento feito pelos ACS e suas equipes 

no território. 

Quadro 07: Relação dos mapas temáticos gerados por microareas 

MARCADOR UNIVERSO ACOMPANHADO

Recém-nato com peso < 2500g Nascidos vivos no mês

Gestantes < de 20 anos Gestantes Acompanhadas

Hospitalizações por complicações 

com Diabetes
Diabéticos acompanhados

 

Fonte: Elaboração própria com base em BRASIL, 2003 

 

Foram gerados 40 mapas temáticos, com os marcadores por microarea e 

por meses selecionados. Não apresentaremos todos, pois o interesse é mostrar 

como estes mapas podem contribuir para que os responsáveis pela gestão local da 

Saúde da Família possam identificar problemas que necessitam ser enfrentados 

junto às ESF. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresento a análise dos resultados relacionados aos objetivos 

da pesquisa, tomando como base a criação de um SIG que permita agregar de 

forma ágil e sistemática, a visualização de indicadores que possibilitem  ao gestor 

local, decidir quanto às necessidades apontadas através da construção de mapas 

temáticos a partir do software Terraview©. 

Permite a análise de indicadores de avaliação da qualidade dos serviços na 

atenção primária ou indicadores de processos no trabalho das ESF, como aqueles 

que impliquem na repetição de modelos pautados pelo atendimento exclusivo à 

demanda livre, limitando o acesso da população, de acordo com sua condição, 

identificada pela atualização mensal dos cadastros e pelas fichas de 

acompanhamento do SIAB. 

Possibilita avaliar também se o uso da ferramenta contribui para acompanhar 

os resultados do efeito desses serviços que tiveram muitos investimentos aplicados 

para a melhoria das condições de trabalho, tendo como objetivo qualificar o  

atendimento à população da AP em questão. 

Apresenta as limitações do estudo a partir da reordenação do território e da 

ausência de informações essenciais, que não foram encontradas  nas fichas PMA2 e 

SSA2. 

5.1 Análises do mapeamento das áreas e microáreas 

Limites e possibilidades para a criação dos polígonos: 

A escolha pelo procedimento de identificar os contornos de áreas e 

microareas trouxe-nos a possibilidade de constatar algo que até então não se 

avaliava no processo de trabalho desses profissionais, ao longo dos anos em que as 

equipes de saúde da família se organizaram no território.  

Os contornos das microáreas não obedecem a lógica bem definida, e por 

vezes identificamos espaços com famílias dentro do território adstrito, sem que 

nenhum ACS faça esse acompanhamento, demonstrando ausência de cobertura 

pelas equipes, conforme demonstra a Figura 09 (página 72). 
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Como já descrito anteriormente, antes de utilizarmos as ferramentas 

propostas, solicitamos que os ACS, apresentassem os croquis (mapas) das 

microáreas, elaborados artesanalmente para cada microarea, uma vez que esse é 

um dos primeiros procedimentos a ser executado pelas equipes na organização do 

processo de trabalho.  

Observamos que, embora em muitos desses mapas, os ACS identificassem 

equipamentos sociais, como escolas, igrejas, comércio, fabricas e outros, 

percebemos que muitos não compreendiam ou não incorporavam em suas ações, o 

papel quanto à identificação de situações relacionadas aos riscos à saúde nesses 

ambientes, embora convivessem com ações intersetoriais, articuladas com muitos 

desses equipamentos. 

Cabe ressaltar aqui que a Portaria GM/MS n 3252 de 22 de dezembro de 

2009, na Seção III, Da Integralidade, no seu Artigo 5º define: 

A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária à Saúde é 
condição obrigatória para construção da integralidade na atenção e para o 
alcance de resultados, com desenvolvimento de um processo de trabalho 
condizente com a realidade local, que preserve as especificidades dos 
setores e compartilhe suas tecnologias, tendo por diretrizes:  

I - compatibilização dos territórios de atuação das equipes, com a gradativa 
inserção das ações de Vigilância em Saúde nas práticas das equipes de 
Saúde da Família;  

II - planejamento e programação integrados das ações individuais e 
coletivas;  

III - monitoramento e avaliação integrada;  

IV - reestruturação dos processos de trabalho com a utilização de 
dispositivos e metodologias que favoreçam a integração da vigilância, 
prevenção, proteção, promoção e atenção à saúde, tais como linhas de 
cuidado, clínica ampliada, apoio matricial, projetos terapêuticos, protocolos 
e entre outros; e  

V - educação permanente dos profissionais de saúde, com abordagem 
integrada nos eixos da clínica, vigilância, promoção e gestão.  

 No seu Art. 6º a Portaria inclui: 

As ações de Vigilância em Saúde, incluindo a promoção da saúde, devem 
estar inseridas no cotidiano das equipes de Atenção Primária/Saúde da 
Família, com atribuições e responsabilidades definidas em território único de 
atuação, integrando os processos de trabalho, planejamento, programação, 
monitoramento e avaliação dessas ações.  
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Identificamos na maioria das microáreas que o trabalho de mapeamento e 

construção desses mapas no território, só levou em conta a contagem de casas e 

famílias. Assim consideramos que as ações de vigilância em saúde, não envolviam o 

território como foco dos determinantes do processo saúde-doença. 

Embora essa análise pareça contraditória, face ao tempo decorrido de 

implantação do PSF em nove das 11 áreas analisadas, além do volume de ações de 

promoção à saúde e de vínculos construídos com famílias e demais equipamentos 

sociais, identificamos que riscos ambientais originados no território, não se 

constituíam em foco das ações de vigilância em saúde. Em algumas situações, 

observou-se que locais tais como fábricas abandonadas, não eram incluídos em  

ações de intervenção pelas equipes, para o cuidado à saúde das famílias desse 

território 

 Essa etapa de elaboração dos limites das microáreas evidenciou que muitos 

membros da equipe não se utilizam dos dados gerados pelo ACS, como base para 

organização das agendas, o que permitiria priorizar o atendimento, dando  ênfase 

aos riscos identificados por esses profissionais,. Além disso, em algumas situações, 

verificamos que nem o ACS tinha domínio sobre o número de pessoas e famílias e 

da situação das famílias no território sob sua responsabilidade.  

Identificado isto, afirmamos a necessidade de reavaliação do processo de 

educação permanente, fortalecendo e tomando como base a compreensão sobre o 

conceito de território, suas características e seus determinantes no processo saúde-

doença, salientando a necessidade de atuação conjunta de ACS e AVS nas ações 

de vigilância em saúde no cotidiano das ESF. 

Dessa forma o primeiro objetivo específico (ver página 61), foi atingido, 

dando-nos a oportunidade de apoiar os ACS e suas equipes para a correção dos 

limites das áreas sob sua responsabilidade e permitindo também a redistribuição de 

famílias para que não houvesse ACS com disparidade no número de famílias 

cadastradas e acompanhadas. 

Além disso, pudemos colaborar na correção dos limites das microareas, que 

traziam como conseqüência a ausência de cobertura de um número de famílias que 

se encontram dentro dos limites das áreas de cobertura, possibilitando o acesso de 

todos os moradores aos serviços e ações desenvolvidos pelo PSF na área. 
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Limites e possibilidades na construção do banco de dados. 

Muitas dificuldades foram encontradas no momento da construção do banco 

de dados. Como a Clinica da Família Zilda Arns se originou da junção de três 

unidades implantadas anteriormente, com territórios distintos, houve a necessidade 

de construir uma nova conformação para as equipes em função das mudanças 

ocorridas no território, não só pelas intervenções do PAC, mas também por sua 

ampliação, que partiu de nove para onze equipes cobrindo aproximadamente 48% 

do conjunto de favelas do Alemão. 

Inicialmente pensamos em executar essa etapa de trabalho, para todas as 

equipes da Área, porém isso exige um tempo maior ao que me foi permitido nessa 

pesquisa. 

Essas mudanças no território iniciadas em abril de 2010, acarretaram uma 

redistribuição das equipes já existentes e a inclusão de novas equipes implantadas 

após seleção pública realizada para apoio à gestão na OSS.  Após essa expansão, 

Identificamos aí que muitos ACS mudaram suas microáreas e alguns optaram por 

migrarem para as novas áreas, exigindo nova delimitação de microáreas e o início 

de cadastro para novas famílias. 

Ao compararmos os mapas originados das equipes que já existiam desde 

2003, com o mapa do novo território coberto pela CFZA, percebemos que o banco 

de dados do ano de 2010, possuía muitas inconsistências. 

Algumas delas possivelmente ocorreram pela transformação do território, que 

também passou por muitas intervenções das obras do PAC, principalmente na 

região onde antes havia as três equipes do PSF Adeus, que teve muitas famílias 

remanejadas para áreas construídas no entorno da CFZA. Isso exigiu que um novo 

esforço para organização e redistribuição das famílias ocorresse. 

Aliada a essa constatação, identificamos que a OSS demorou a implantar o 

GIL na unidade, que por motivos variados, iniciou-se tardiamente, constituindo-se no 

principal problema, impedindo que durante esse período não houvesse condições de 

se gerar relatórios do SIAB. 

Dessa forma foi necessário fazer um levantamento das fichas de SSA2 de 

todo o ano de 2010, onde identificamos ausência de informações em muitas 
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microáreas, sem que houvesse por parte das equipes e das gerências, nenhuma 

análise que minimizasse ou corrigisse esse efeito.  

Isso se evidencia através de mapas temáticos, com espaços em branco, 

caracterizadas pela legenda missing data. Essa constatação é mais severa, pois a 

ausência de informação também ocorria em áreas já cobertas por ACS. 

Com o objetivo de entender o ocorrido, iniciamos reuniões com os ACS das 

equipes que passaram por mudanças e definimos pela utilização do banco a partir 

dos meses de agosto a dezembro de 2010, pois nesse período estabeleceu-se um 

novo desenho do território, embora com distorções apontadas em parágrafo anterior. 

Sendo assim, a definição do período a ser avaliado trouxe-nos mais 

limitações para o desenvolvimento dos mapas temáticos que poderiam oferecer um 

panorama com maiores informações, pois teríamos mais camadas de dados para 

inserir nos mapas temáticos das microareas e áreas. 

Outra constatação identificada nas informações oriundas dessas fichas foi a 

ausência do número de cidadãos cadastrados, caracterizando que as fichas A de 

cadastro do cidadão, no modelo utilizado pelo PSF no município do Rio de Janeiro 

não se encontravam atualizadas.  

A ficha SSA2 informava apenas o número de famílias. Essa limitação impediu 

que selecionássemos um número maior de marcadores. 

Janela de oportunidades 

O estudo provocou o interesse de profissionais lotados na CAP, para o uso 

das ferramentas de geoprocessamento e optamos por realizar uma oficina com oito 

encontros, com o objetivo de ampliarmos os conhecimentos sobre a elaboração de 

um SIG com diversos dados que permitem a construção de indicadores para o 

monitoramento e avaliação na atenção primária e a organização da rede de 

serviços. 
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5.2 ANÁLISE ESPACIAL DOS MARCADORES SELECIONADOS 

Ao iniciarmos a construção dos mapas, fizemos vários exercícios com os 

limites de áreas e selecionamos diversas variáveis das fichas de PMA2 e SSA2. Isso 

permitiu a construção de quarenta mapas, com limites de equipes e de microáreas. 

 Os mapas com limites de equipes utilizavam informações existentes sobre 

número de casos acompanhados e casos cadastrados, oriundos de informações dos 

marcadores da PMA2. Vários desses gráficos foram desenvolvidos, utilizando-se por 

área, gráficos que comparavam a situação entre cidadãos cadastrados e 

acompanhados. 

Constatamos também que muitos dos problemas identificados nesses mapas, 

demonstram a fragilidade com que as equipes tratam a informação colhida no 

território.  Portanto foi necessário selecionar mapas que pudessem apresentar 

situações que evidenciem a necessidade de continuar investindo na qualificação de 

profissionais para a utilização da informação. 

Ressaltamos que a partir do ano de 2010 com a implantação dos 

Observatórios de Tecnologias em Informação e Comunicação em Saúde – OTICS 

RIO contamos com melhor  infraestrutura no sentido de capacitação e qualificação 

de profissionais, com iniciativas que desenvolvam a cultura da informação, da 

gestão do conhecimento e da simplificação dos processos para a garantia de acesso 

da população às ações e serviços de saúde. 

Isso reforça o objetivo geral dessa pesquisa que foi desenvolver e testar 

método de monitoramento e avaliação da Saúde da Família, com base no 

georreferenciamento de marcadores. Oportuniza uma nova forma de discutir com 

nossas equipes a qualidade de suas ações e informações colhidas no território. 

A opção por utilizar as informações contidas nas fichas SSA2, geradas por 

todos os ACS das 69 microáreas da CFZA, se deu em função da pesquisa identificar 

a necessidade da revisão do mapeamento das microáreas que apontou a 

necessidade de reformulação desses espaços, como já descrito no capitulo de 

vetorização das áreas e microáreas.  

A seguir apresentamos algumas situações identificadas na elaboração dos 

mapas temáticos. 
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5.2.1 Marcador: Recém-natos pesados ao nascer, com peso inferior a 2500 g 

A situação deste marcador é apresentada pela figura 15, abaixo, com base 

nas informações do mês de novembro de 2010 nas 69 microareas da CFZA.  

Como mencionamos anteriormente, foi inviável analisarmos todo o ano de 

2010, pela grande mobilidade identificada no território, dando outra conformação às 

áreas e microáreas. Foi utilizada a proporção entre o marcador, Recém-natos 

pesados ao nascer, com peso inferior a 2 500 g (numerador) e o número de 

nascidos vivos no mês (denominador) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos mapas gerados em Terraview© e do banco de dados 

dos marcadores da SSA2. 

Figura 18: Proporção de recém-natos pesados ao nascer com peso inferior a 
2500g em relação ao total de nascidos vivos no mês de novembro de 2010 por 

áreas e microáreas 

O mapa temático acima mostra as seguintes características: 

  Os contornos das áreas estão representados por linhas mais escuras, 

onde as microareas estão contidas. 

 Definimos na legenda, quatro faixas que correspondem aos intervalos 

de zero a cem (0.0 a 100.0) nas informações encontradas, aplicando 

passos iguais na edição da legenda, no software Terraview©, pois ao 

olharmos a tabela identificamos a necessidade de intervalos que 

apresentassem os dados mais agregados 
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 Não aplicamos decimais nos intervalos entre o número zero e o maior 

número expressado por um ou dois casos de recém natos com peso 

inferior a 2500 g, sobre o número de nascidos vivos no mês. 

 Embora a opção por apresentar o mapa temático de apenas um mês, 

possa gerar vieses de flutuações aleatórias de dados, ao analisarmos 

os meses compreendidos entre agosto e dezembro de 2010, no banco 

disponível para a pesquisa, o que nos chamou atenção foi a 

disparidade na qualidade da informação. 

  Consideramos nascidos vivos, todas as crianças que independente 

de duração da gestação (após a expulsão ou extração completa do 

corpo da mãe) nem que seja por algum instante, apresentou um ou 

mais sinais como batimentos cardíacos, respiração, pulsações no 

cordão umbilical, movimento dos músculos ou contração voluntária. 

(BRASIL, 2003) 

 A escolha do mês de novembro se deu, pois ao avaliarmos esse 

indicador dos meses compreendidos entre agosto e dezembro, o mês 

de novembro foi o de maior ocorrência de recém nascidos com baixo 

peso ao nascer, caracterizando que praticamente todos os recém-

natos pesados no mês foram de baixo peso ao nascer. 

 As microáreas coloridas de branco, representado na legenda pelo 

Missing Data, caracterizam-se por dados ausentes ou dados 

ignorados. ou seja, não havia informação, que na minha opinião 

demonstra o descuido com o dado.se contrapondo a informação 0.0, 

que significa não se aplica, ou não houve nascimentos  

 Embora faltem dados importantes e consistentes sobre a população 

cadastrada, levando-nos a refletir sobre a fidedignidade dessas 

informações, caso os dados estejam corretos, as faixas contidas entre 

75% e 100.0%, me leva a avaliar que, em termos das condições de 

nascimento no mês, em oito microáreas, de cinco áreas (Novo Adeus, 

Reservatório, Capão, Loteamento e Alvorada II) pode indicar falhas no 

acompanhamento do pré-natal, além de uma maior probabilidade de 

óbitos neonatais, exigindo uma intervenção do gestor local. 
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  O baixo peso ao nascer caracteriza-se por um grande problema de 

saúde pública em todo o mundo. Existem estudos em diversas regiões 

do Brasil que evidenciam a proporção de baixo peso em 10% dos 

nascidos vivos pesados ao nascer (Maia & Souza, 2010), que podem 

estar associados a prematuridade, gravidez na adolescência, 

realização de menos de três consultas de pré-natal, como já descrito 

acima, dentre outras causas.  

5.2.2 Marcador: Gestantes menores de 20 anos cadastradas 

A situação deste marcador é apresentada a seguir (figuras 19 e 20, abaixo), 

com base nas informações dos meses de agosto e setembro de 2010.  

Registro aqui que por uma limitação do SIAB, a mesma gestante pode ter sido 

contada duas vezes, uma no mês de agosto e outra vez no mês de setembro. 

Foi utilizada a proporção entre o marcador, Gestante menores de 20 anos 

cadastradas (numerador) e o número de gestantes acompanhadas no mês 

(denominador). 

 

 
Agosto/2010 
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Setembro/2010 

Fonte: Elaboração própria a partir dos mapas gerados em Terraview© e do banco de dados 

dos marcadores da SSA2. 

Figuras 19 e 20: Proporção de gestantes menores de 20 anos cadastradas em 
relação às gestantes acompanhadas nos meses de agosto e setembro de 2010 

por áreas e microáreas 

Os mapas acima mostram as seguintes características: 

 Os contornos das áreas estão representados por linhas mais escuras, 

onde as microáreas estão contidas. 

 Há informações para um número maior de microáreas em ambos os 

meses, no entanto, há uma grande discrepância da proporção de 

gestantes menores de 20 anos entre os meses considerados.  A 

redução de gestantes nas microáreas identificadas nesses mapas pode 

ter como explicação o número de nascimentos entre um mês e outro 

 Ressaltamos que para uma melhor análise desses dados, precisamos 

contar com outros dados além do SIAB oriundos de outros sistemas de 

informação, como o SINASC, que pode corroborar para a confirmação 

dessa hipótese. 

 Definimos na legenda, cinco faixas que correspondem aos intervalos 

de zero a cem (0.0 a 100.0), distribuídas em intervalos múltiplos de20, 

que facilitam a distribuição das informações em função das dízimas 

encontradas na proporção, aplicando passos iguais na edição da 

legenda, no software Terraview. O aumento do número de faixas 

possibilita desagregar melhor os valores encontrados na tabela de 

proporção. 
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 Deve-se chamar a atenção, ainda, para o fato de haver um número 

relativamente grande de microáreas com a coloração em branco, 

caracterizando ausência de informação, - Missing datas.  

Isso pode revelar um descuido no preenchimento da ficha SSA2 pelos 

ACS das mesmas, ausência de gestantes no mesmo período  o que 

caracteriza a necessidade dos profissionais incorporarem a informação 

com ferramenta no cotidiano das ESF. 

  Essa situação não foi avaliada pelos demais membros das ESF. Tais 

evidências sugerem que no processo de trabalho das ESF não está 

incorporada a análise dos dados do SIAB, pelo menos em relação a 

este marcador que é de grande importância para o PSF. 

 

5.2.3 Marcador: Hospitalizações por complicações do Diabetes Mellitus 

Apresento, a seguir, a situação deste marcador (figuras 21 e 22, abaixo), com 

base nas informações dos meses de agosto e setembro de 2010. Foi utilizada a 

proporção entre o marcador hospitalizações por complicação por diabetes 

(numerador) e o número de diabéticos acompanhados no mês (denominador). 

Os mapas abaixo apresentam as seguintes características. 

 Os contornos das áreas estão representados por linhas mais escuras, 

onde as microáreas estão contidas. 

 : Enquanto há informações para praticamente todas as microáreas no 

mês de agosto, só há informações para seis das 11 equipes, no mês 

de setembro. 

 As microáreas em branco evidenciam ausência de dados ou dados 

ignorados– Missing Data Esse fato é injustificável, pois havia ACS 

cobrindo todo esse território 

  Definirmos as quatro faixas de valores para a legenda (valor mínimo 

zero e valor máximo 20.0), pois identificamos que em sua maioria, as 

microáreas não possuíam casos de internação por diabetes, ou não 

havia informações – Missing Data. Nesse caso para agregar os dados 
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de forma a identificar casos de hospitalização por complicação de 

diabetes no universo de diabéticos acompanhados, foi necessário 

reduzir as proporções, agregando os dados para melhor representá-

los. 

 Outro ponto sobre o qual se deve chamar a atenção é a 

descontinuidade de informações entre os dois meses considerados, 

pois é improvável que num prazo tão curto tenha havido uma grande 

mudança no universo de diabéticos acompanhados. 

  No mês de setembro cinco equipes não valorizaram as informações, 

pois a cor predominante é o branco – Missing Data 

 No Brasil, o diabetes junto com a hipertensão arterial, é responsável 

pelo maior número de casos de mortalidade e hospitalizações. Hoje se 

estima que a 11% da população igual ou superior a 40 anos é 

portadora de diabetes (BRASIL, 2006). Porém esses mapas não 

refletem esse cenário com fidedignidade. 

 

 
Agosto/2010 
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Setembro/2010 

Fonte: Elaboração própria a partir dos mapas gerados em Terraview© e do banco de dados 

dos marcadores da SSA2. 

Figuras 21e 22: Proporção de hospitalizações por complicações do Diabetes 
Mellitus em relação aos diabéticos acompanhados nos meses de agosto e 

setembro de 2010 por áreas e microáreas 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tenho a clareza de que esse desafio trouxe a oportunidade de evidenciar 

condições que precisam ser acompanhadas no processo de trabalho das ESF, 

garantindo que as informações provenientes do sistema de informações possam 

subsidiar o gestor na avaliação da ESF. Entendo que é uma contribuição para o 

planejamento da rede de serviços na área  

Embora esse não fosse o maior objetivo da pesquisa, espero que esse 

trabalho contribua para o aprimoramento dos registros que envolvem o SIAB, por 

tratar-se de sistema de base local que exige a disciplina e a compreensão das 

equipes de saúde da família quanto à responsabilidade da informação. 

Isso também se constitui em metodologia para qualificar o processo de 

trabalho das ESF, envolvendo-as cada vez mais no planejamento local das ações e 

serviços de saúde prestados, uma vez que facilita a tomada de decisão frente ao 

diagnóstico da situação de saúde da população desse território. 

O trabalho apresentou o SIG, que promove a elaboração de mapas temáticos 

que facilitam a visualização das informações contidas nos bancos de dados 

originados do sistema de Informação utilizado pelas ESF.  

As informações oriundas do geoprocessamento permitiram outro olhar sobre 

o território, demonstrando a necessidade de ampliar as ações de vigilância em 

saúde para todos os grupos, que se já se impõe no processo de trabalho das 

equipes, com a inserção do profissional da Vigilância em Saúde. 

Meu interesse é que possamos na CAP implantar um SIG que 

automaticamente gere essas informações mensalmente, permitindo agilidade para 

monitorar e avaliar indicadores e poderá potencializar as informações originárias dos 

Prontuários Eletrônicos. 

Conseguimos demonstrar que isso é possível e quanto melhor for a base de 

dados, maior a capacidade de avaliação no auxilio da gestão local e regional. 

Temos um novo cenário e um desafio: o de monitorar e gerir atividades 

desenvolvidas por terceiros - as OSS. Portanto devemos contar com ferramentas de 

gestão adequadas e inovadoras. Sendo assim, acredito que o uso de um SIG, 
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associado à base de dados do SIAB contribui para subsidiar a gestão local da Saúde 

da Família. 

 O trabalho possibilitou aumentar o conhecimento da pesquisadora e das 

pessoas e grupos da CAP, pois um dos meus interesses com esse mestrado foi 

oferecer um produto para o serviço, além de fornecer subsídios para a utilização do 

SIG, visando desenvolver com essa equipe instrumentos que permitam: 

1. Utilizar a malha dos setores censitários e respectivos dados sócio-

econômicos e demográficos; 

2. Mapear a rede de serviços; 

3. Criar banco de dados das unidades, seus serviços, territórios e referências 

entre as unidades dos diferentes níveis e complexidade; 

4. Dimensionar a oferta de serviços; 

5. Articular a vigilância e a atenção em saúde. 

6. Construir/Reconstruir: 

 Limites da AP; 

 Bairros; 

 Limites dos aglomerados subnormais que não seguem 

necessariamente os limites dos bairros 

 Georreferenciar todas as unidades de saúde da área, por nível de 

atenção; 

 Georreferenciar os limites dos subsistemas da CAP 3.1; 

 

Um desafio desse trabalho foi a vetorização dos limites das áreas e micro-

áreas, que só pode ser feita com o apoio dos ACS, pois muitas das áreas cobertas 

pela ESF estão em aglomerados subnormais onde a cartografia ainda é incipiente.  

Descobrimos com essa pesquisa, que os ACS ao elaborarem seus mapas na 

microarea não levaram em consideração os conceitos de território, pois se 

evidenciou que as ações se compõem do acompanhamento das famílias, não 

havendo representação sobre as situações de risco ambiental ou risco social. 
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Pudemos adquirir algumas habilidades que permitem contribuir no processo 

de avaliação e demonstrar que essas ferramentas facilitam tanto as equipes, quanto 

ao gestor local, identificar, corrigir distorções e avaliar indicadores que mensurem o 

efeito da estratégia sobre a população atendida, num momento em que há vontade 

política para consolidar esse modelo de atenção em nossa Cidade. 

Essa foi a minha primeira experiência com a utilização do geoprocessamento 

para a construção do SIG. Pude contar com o apoio da Coordenação da Área de 

Planejamento que considerou o trabalho de grande relevância e sinto-me gratificada 

por envolver profissionais competentes e entusiasmados que puderam aprender 

juntos e transmitir com generosidade cada descoberta no uso do sistema. 

Não tive a pretensão nesta dissertação de apresentar um guia para descrever 

todas as etapas da construção dos mapas com todo o detalhamento das 

ferramentas. Porém considerei relevante apresentar alguns passos que me 

permitiram elaborar esses mapas. Estou muito longe de ser uma especialista que 

operacionaliza com desenvoltura todas essas etapas com precisão.  

Porém, deixo aqui registrado o quanto pude aprender com cada um dos 

autores que li, apresentando o território com o potencial que requer que a saúde 

conte com, um conjunto de políticas públicas capazes de estabelecer a cidadania. E 

como aprendiz, deixo aqui registrada a importância dos gestores investirem em 

tecnologias que permitam tratar com maior fidedignidade as informações. 

Que possamos contar com profissionais que, egressos das instituições de 

ensino em saúde tenham a clareza da potência da informação como ferramenta para 

o cotidiano de suas ações. 

Ressalto ainda que, esse trabalho trouxe com muita clareza a analise da 

qualidade do dado, na menor parte do território coberto pelo PSF, pois teve a 

intenção de produzi-la a partir do retrato da microarea construída com o ACS, 

transportando esse retrato para um SIG. 

Certamente, poderá contribuir para outras pesquisas, que devem aprofundar 

o uso do SIG como ferramenta para utilização pelas ESF.. 

Finalmente, enfatizo a importância desse estudo como contribuição para a 

gestão local e os serviços, facilitando a análise da informação através da 

visualização dos mapas temáticos que permitem com muita facilidade identificar as 
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necessidades de intervenção das equipes quanto ao diagnóstico da situação de 

saúde e acompanhamento dos marcadores. 
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APÊNDICE A: Dicionário de Equipes com código de CNES e número de 
microáreas 

Equipes Código
Nº de 

Microáreas

1 Baiana 3112 7

2 Viúva 3118 7

3 Novo Adeus 3119 6

4 Noguchi 3120 6

5 Loteamento 3121 6

6 Nova Brasília 3122 6

7 Alvorada II 3123 6

8 Reservatório 3124 7

9 Capão 3125 6

10 Fazendinha 3161 6

11 Adeus 3162 6
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APÊNDICE B: Dicionário de variáveis com respectivas siglas 

Varíaveis Sigla

Nascidos vivos no mês NVM

RN pesados ao nascer, com peso < 2500g RNM

Gestantes Menores de 20 Anos Cadastradas GM20

Hospitalizações  por complicação com Diabetes HCD
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APÊNDICE C: Dicionário de variáveis/proporção com respectivas siglas 

Variáveis/Proporção Sigla

Proporção de RN pesados ao nascer com< de 

2500g/Nascidos vivos no mês X 100
Prop_RNM

Proporção de Gestantes < de 20 anos/gestantes 

acompanhadas X100
Prop_GM20

Proporção de Hospitalizações por complicação por 

Diabetes/Diabeticos acompanhados X100
Prop_HCD
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ANEXO 1: DISTRIBUIÇÃO DE REGIÕES ADMINISTRATIVAS COM A RELAÇÃO DOS 

BAIRROS 

Regiões 
Administrativas 

Bairros Código 

 
X RA 
Ramos 
 

Manguinhos  039 

Comunidades: Mandela IV, Higiaópolis, Greenville Embratel, Agrícola de Higienópolis, CHP 
2, Ex Combatente, Samora Machel, Conjunto Nelson Mandela, Mandela de Pedra; Parque: 
Oswaldo Cruz, Monsenhor Brito, João Goulart, Carlos Chagas, Vitória de Manguinhos; Vila: 
União, Turismo, São Pedro.   

Bonsucesso 040 

Ramos 041 

Olaria (Morro do Cariri) 042 

XI RA 
 
Penha 
 

Penha  043 

Complexo da Penha e Caricó; Comunidades: Grotão, Paz, Fé, Sereno, Caracol, Caixa 
D‟água, Vila Cruzeiro, Merendiba, Cascatinha, Parque Proletário. 

Olaria  042 

Penha Circular (Praça do Carmo) 044 

Brás de Pina (Morro: da Guaíba, da Caixa D'água, Comunidade Mangueirinha). 045 

Regiões 
Administrativas 

Bairros Código 

 
XXXI RA 
Vigário Geral 
 

Cordovil (Cidade Alta, Parque Proletário, Bom Jardim) 046 

Parada de Lucas 047 

Vigário Geral  048 

Jardim América (Comunidades: Dique, Renascer e Furkim Mendes) 049 

XX RA 
 
Ilha 
do 
Governador 

Ribeira 091 

Zumbi (Jequiá, Colônia Z -10) 092 

Cacuia 093 

Pitangueiras (Vila Panamericana, Nossa Senhora das Graças) 094 

Praia da Bandeira 095 

Cocotá 096 

Bancários (Parque Proletário Bancários) 097 

Freguesia (Bananal) 098 

Jardim Guanabara 099 

Jardim Carioca (Guarabú e Dendê) 100 

Tauá (Praia da Rosa) 101 

Moneró 102 

Portuguesa (Parque Royal) 103 

Galeão (Vila Joaniza, Itacolomi, Tubiacanga, Vila Joaniza Barbante) 104 

Cidade Universitária (Fundão) 105 

XXIX RA 
Complexo 
do 
Alemão 

Complexo do Alemão 156 

Morro: do Alemão, dos Mineiros, do Adeus; Parque: Alvorada, Alvorada Cruzeiro; Jardim 
Primavera; Comunidade: Nova Brasília, Reservatório, Esperança, Grota, Palmeiras, Capão, 
Itararé, Matinha Mineiros, Baiana. 

XXX RA 
Maré 

Maré 157 

Baixa do Sapateiro; Nova Holanda; Timbari; Parque: Rubem Vaz, União, Maré, Alegria e 
Roquete Pinto; Morro do Timbau; Vila: do João e dos Pinheiros; Conjunto: Esperança, 
Pinheiros e Bento Ribeiro Dantas; Praia de Ramos; Salsa Merengue; Marrocos, Marcílio 
Dias, Mandacaru e Kelson.  
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ANEXO 2: PMA2 

Relatório 

PMA2 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA  

MUNICÍPIO 

|__|__|__|__|__|__|__| 

SEGMENTO 

 |__|__| 

 

 UNIDADE 

|__|__|__|__|__|__|__| 

ÁREA  

|__|__|__| 

MÊS 

|__|__| 

 

ANO 

|__|__|__|__| 

 

 
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO 

 

 
ATIVIDADES/ PRODUÇÃO 

 

 MARCADORES 

 C residentes em outro município   Valvulopatias  reumáticas em pessoas de 5 a 14 anos  

O  < 1    Acidente Vascular Cerebral  

N  1 - 4    Infarto Agudo do Miocárdio  

S residentes  5 - 9   DHEG (forma grave)  

 no 10 - 14   Doença Hemolítica Perinatal  

M município 15 - 19   Fraturas de colo de fêmur em > 50 anos  

É  20 - 39   Meningite tuberculosa em menores de 5 anos  

D  40 - 49   Hanseníase com grau de incapacidade II e III  

I  50 - 59   Citologia Oncótica NIC III (carcinoma in situ)  

C  60 e mais   RN com peso < 2500g  

A  Total   Gravidez em < 20 anos  

 Total geral de consultas   Pneumonia em < 5 anos  

 Puericultura   Hospitalizações em < 5 anos por pneumonia  

 Pré-Natal   Hospitalizações em < 5 anos por desidratação  

Tipo de Prevenção do Câncer 
Cérvico-Uterino 

  Hospitalizações por abuso de álcool  

Atendimento DST/AIDS   Hospitalizações por complicações do Diabetes  

de Médico e Diabetes   Hospitalizações por qualquer causa  

de Enfermeiro Hipertensão Arterial   Internações em Hospital Psiquiátrico  

 Hanseníase   Óbitos em < 1 ano por todas as causas  

 Tuberculose   Óbitos em < 1 ano por diarréia  

Solicitação Patologia Clínica   Óbitos em < 1 ano por infecção respiratória 
 

médica Radiodiagnóstico   Óbitos de mulheres de 10 a 49 anos  

de exames Citopalógico cérvico-vaginal   Óbitos de adolescentes (10-19) por violência  

complementares Ultrassonografia obstétrica      

 Outros      

Encaminhamentos Atend. Especializado     
 

médicos Internação Hospitalar      

 Urgência/Emergência      

Internação Domiciliar   VISITAS DOMICILIARES 

P Atendimento específico para AT   Médico  

R 
Visita de Inspeção Sanitária   Enfermeiro  

O 
Atend. individual Enfermeiro   Outros profissionais de nível superior  

C 
Atend. individual outros prof. nível superior   Profissionais de nível médio  

E 
Curativos   ACS  

D 
Inalações   Total  

I Injeções      

M Retirada de pontos      

E Terapia da Reidratação Oral      

N Sutura      

T Atend. Grupo - Educação em Saúde      

O Procedimentos Coletivos I (PC I)      

S Reuniões      
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ANEXO 3: SSA2 

 

Relatório 

SSA2 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA  

 

MÊS: |__|__| ANO: |__|__|__|__| 

MUNICÍPIO (nome) MUNICÍPIO (código):  |__|__|__|__|__|__|__| 

 

SEGMENTO |__|__| UNIDADE |__|__|__|__|__|__|__| ÁREA  |__|__|__| 

 RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS NA ÁREA/EQUIPE 

 
MICROÁREA    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Nascidos vivos no mês            

 RN pesados ao nascer            

 RN pesados ao nascer, com peso < 2500g            

 De 0 a 3 meses e 29 dias            

 Aleitamento exclusivo            

C Aleitamento misto            

R De 0 a 11 meses e 29 dias            

I Com as vacinas em dia            

A Pesadas            

N Desnutridas            

Ç De 12 a 23 meses e 29 dias            

A Com as vacinas em dia            

S Pesadas            

 Desnutridas            

 Menores de 2 anos            

 Que tiveram diarréia            

 Que tiveram diarréia e usaram TRO            

 Que tiveram infecção respiratória aguda            

 

 Cadastradas            

G Acompanhadas            

E Com vacina em dia            

S Fez consulta de pré-natal no mês            

T. Com pré-natal iniciado no 1TRI            

 < 20 anos cadastradas            

  


