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RESUMO: 
 
O homicídio é um problema de segurança e de saúde pública. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar as tendências das taxas de homicídio por microrregiões no estado de Santa Catarina. 
Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais. Os dados foram coletados pelo 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e pelo Censo Nacional. Foi utilizada a 
técnica de regressão linear segmentada, para estimar as variações percentuais anuais (VPA) 
com intervalo de confiança de 95% e possíveis pontos de inflexão pelo software joinpoint. No 
período estudado ocorreram 16408 homicídios em Santa Catarina, correspondente a uma taxa 
de 11,3 casos por 100 mil habitantes. De 2003 a 2017 houve tendência de aumento do homicídio 
com VPA de +1,28. As microrregiões a seguir apresentaram tendência de aumento em mais da 
metade do período de estudo: Araranguá, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Ituporanga, 
Tijucas, Tabuleiro. Em oposição, as microrregiões de Florianópolis, Curitibanos, Canoinhas 
apresentaram tendência de diminuição; as demais mantiveram-se estáveis. 
 
Palavras-chave: homicídio, análise espaço-temporal, saúde pública, violência 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
Homicide is a public health and security problem. The objective of this study was to evaluate the 
trends in homicide rates by micro-regions in the state of Santa Catarina, Brazil. This is an 
ecological study of time series. Data were collected by the Informatics Department of Unified 
System Health and the National Census. The segmented linear regression technique was used 
to estimate the annual percentage changes (APC) with a 95% confidence interval and possible 
inflection points by the joinpoint software. During the study period, 16,408 homicides occurred in 
Santa Catarina, corresponding to a rate of 11.3 cases per 100 thousand inhabitants. From 2003 
to 2017 there was an upward trend in homicide with a APC of +1.28. The following micro-regions 
showed an upward trend in more than half of the study period: Araranguá, Blumenau, Chapecó, 
Criciúma, Itajaí, Ituporanga, Tijucas, Tabuleiro. Florianópolis, Curitibanos, Canoinhas showed a 
downward trend and the others remained stable. 
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INTRODUÇÃO 

O homicídio é um conhecido problema de saúde e de segurança pública 
(CARDOSO; CECCHETTO; CORRÊA; SOUZA, 2016). Trata-se de um fenômeno 
complexo e multifatorial. Tem custos emocionais e sociais de grande magnitude, pode 
levar à ruptura de famílias, afetar amigos das vítimas, causar sofrimento, revolta, medo 
e desespero (REICHENHEIM; DE SOUZA; MORAES; DE MELLO JORGE et al., 2011). 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019 ocorreram 477 mil 
homicídios no mundo, o que corresponde a uma taxa global 6,2 por 100 mil habitantes 
(WHO, 2019). No entanto a média oculta profundas variações. Enquanto El Salvador, 
Honduras e Venezuela apresentam taxas que variam de 63,6 a 85,0 por 100 mil, 
Portugal, Eslovênia e China apresentam taxas inferiores a 1,0 por 100 mil. O Brasil 
ocupa a 11ª posição do ranking com 32,6 homicídios por 100 mil (WHO, 2019). No Brasil 
as taxas de homicídio dos 27 estados variaram de 13,0 em Santa Catarina a 68,9 em 
Alagoas (BANDO; LESTER, 2014). 

A arma de fogo foi o principal meio utilizado no mundo, em 2016 ocorreram 
251 mil homicídios por arma de fogo, sendo o Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia, 
Venezuela e Guatemala responsáveis por 50,5% dessas mortes (THE GLOBAL 
BURDEN OF DISEASE INJURY COLLABORATORS, 2018). De acordo com 
estimativas da United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2019) cerca de 90% 
das vítimas por homicídios no mundo são homens, sendo o maior risco na faixa etária 
de 15 a 29 anos e cerca de 19% da carga total de homicídios estava relacionada ao 
crime organizado em 2017. Um estudo de revisão sobre homicídio no Brasil revelou que 
o Brasil parece seguir o padrão mundial. O perfil epidemiológico da violência homicida 
no país correspondeu aos jovens do sexo masculino, na faixa etária dos 15 a 29 anos, 
negros, moradores nas periferias das cidades ou favelas. Com relação às condições de 
vida, destacou-se a população com elevado nível de vulnerabilidade devido à falta de 
oportunidade social e disputas territoriais ligadas ao tráfico de drogas (OLIVEIRA; 
LUNA; SILVA, 2020; REICHENHEIM; DE SOUZA; MORAES; DE MELLO JORGE et al., 
2011). No Brasil, o homicídio relaciona-se também com as áreas da fronteira agrícola e 
conflitos pela posse de terra (REICHENHEIM; DE SOUZA; MORAES; DE MELLO 
JORGE et al., 2011). Na cidade de São Paulo, estudo ecológico também sugere 
associação dos homicídios com a violência policial (PERES; CARDIA; MESQUITA 
NETO; SANTOS et al., 2008). Quanto aos fatores de risco individuais, incluem 
transtornos relacionados ao uso de drogas, transtornos de personalidade e falta de 
aderência ao tratamento psiquiátrico (VALENÇA; DE MORAES, 2006). 

A taxa global de homicídio, de 1993 a 2017, diminuiu de 7,4 para 6,1 por 
100 mil (UNODC, 2019). Porém, essa tendência de diminuição mundial pode ocultar, 
novamente, diferentes tendências temporais em várias localidades do globo. No Brasil, 
as taxas aumentaram de 11,7 por 100 mil em 1980, para 28,9 por 100 mil em 2003. 
Posteriormente houve uma oscilação, atingiu a marca de 26,2 por 100 mil em 2010 e 
voltou a aumentar nos últimos anos chegando a 32,6 por 100 mil (MURRAY; 
CERQUEIRA; KAHN, 2013; WHO, 2019). Estudo ecológico sobre tendências do 
homicídio no Brasil revelou que de 2000 a 2015 houve aumento de 6% das taxas. Esse 
estudo também analisou as tendências de acordo com o porte populacional dos 
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municípios, e no estado de Santa Catarina houve aumento nos três grupos analisados: 
municípios de pequeno, médio e grande porte (SOARES FILHO; DUARTE; MERCHAN-
HAMANN, 2020). O presente estudo tem como objetivo verificar a tendência das taxas 
de homicídio por microrregião no estado de Santa Catarina. 

 

METODOLOGIA  

Área de estudo 

O estado de Santa Catarina faz parte da região sul do Brasil, possui 295 
municípios agrupados em 20 microrregiões (Figura 1). Possuiu colonização 
predominante europeia, sobretudo alemã, italiana e açoriana, entretanto, isso fez parte 
de um processo de reapropriação do território, se fazendo importante lembrar que em 
determinadas regiões como no oeste catarinense merece destaque a presença de 
caboclos e indígenas (SOUZA; BERNARDI; SANTOS, 2020). O estado apresenta uma 
área territorial de 95,730,684 km², a menor da região sul do Brasil. A população 
estimada do estado para 2020 foi de 7.252.502 habitantes (84% rural) e densidade 
demográfica de 65,27 hab/km² (IBGE, 2020).  

Figura 1 – Mapa de localização do estado de Santa Catarina por microrregiões 
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Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais sobre o homicídio no 
estado de Santa Catarina, onde foram usados dados agregados por microrregião. 
Dados de mortalidade foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, 
sendo um dado oficial do Ministério da Saúde (DATASUS, 2020). As mortes por 
homicídio correspondem aos códigos “X85 a Y09 – agressões” de acordo com a Décima 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Os dados sociodemográficos foram 
extraídos do censo nacional do IBGE (IBGE, 2010). Foram calculadas as taxas 
homicídio ajustadas por idade, pelo método direto. A população de referência foi a da 
Organização Mundial da Saúde (AHMAD; BOSCHI-PINTO; LOPEZ; MURRAY et al., 
2001). Todos dos dados utilizados são de acesso livre. 

 

Análise 
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A análise de tendência foi realizada calculando a variação percentual anual 
(VPA) usando o Joinpoint Regression Program 4.7.0 (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 
2019). O programa utiliza o método de regressão de Poisson log-linear que aplica o 
teste de permutação de Monte Carlo para identificar pontos onde a linha de tendência 
muda significativamente em magnitude ou direção. O Joinpoint tem sido usado em 
estudos epidemiológicos para avaliar tendências temporais nas taxas de mortalidade 
por diversas causas (BANDO; BRUNONI; FERNANDES et al., 2012). A análise começa 
com o número mínimo de pontos de junção (zero, que é uma linha reta) e testa se um 
ou mais pontos de junção são estatisticamente significativos e devem ser adicionados 
ao modelo. Para este estudo, os parâmetros selecionados foram: método Grid Search 
(os pontos de junção ocorrem exatamente nas observações), duas observações 
mínimas entre pontos de junção e no máximo cinco pontos de junção por análise. A VPA 
e o intervalo de confiança (IC) de 95% foram estimados para os segmentos de tempo 
em ambos os lados dos pontos de inflexão. O Joinpoint não processa a análise quando 
a variável dependente é nula em algum ano da série. As microrregiões Ituporanga, 
Tijucas e Tabuleiro são as menos populosas (2,8% do total) e não apresentaram casos 
de homicídio em 1998. Tabuleiro apresentou valores nulos em outros seis anos da série. 
Por esse motivo e por serem áreas adjacentes, essas três microrregiões foram 
agrupadas e o período de análise foi de 1999 a 2019. Foram elaborados mapas 
temáticos para caracterização da área do estudo com os métodos corocromático, 
coroplético e das figuras geométricas proporcionais (MARTINELLI, 2013). Foi utilizado 
o sistema de informação geográfica ArcGIS 10.6 para a elaboração dos mapas. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os mapas a seguir apresentam a caracterização do perfil sociodemográfico 
da área de estudo (Figura 2). As microrregiões mais populosas localizam-se à nordeste, 
no litoral catarinense, como Florianópolis e Joinville, com população acima de 840 mil 
habitantes cada, seguidos por Blumenau e Itajaí. Nota-se também que a população 
urbana nessas áreas é alta, acima de 90%.  

Figura 2 – População e renda per capita (R$) por microrregião no estado de Santa 
Catarina, 2010 
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As três microrregiões menos populosas, localizam-se próximas a 
Florianópolis, que por sua vez apresentam os maiores percentuais da população rural, 
variando de 25,4% em Tijucas a 64,5% em Tabuleiro. Nas demais microrregiões, a 
carga da população rural é mais expressiva, variando em torno de 20% a 40%. A renda 
per capita em Santa Catarina no último censo foi R$ 967. Quanto à distribuição desse 
indicador, nota-se que a concentração é maior nas microrregiões mais populosas, com 
a máxima em Florianópolis (R$ 1.351), seguidos por Blumenau, Joinville e Itajaí, com 
renda superior a R$ 1.000 (Figura 2). Tabuleiro que faz fronteira com Florianópolis, 
contrasta com a renda de R$ 665. Canoinhas e Curitibanos na região central compõem 
as microrregiões com as menores rendas. Nas áreas da região oeste (São Miguel Oeste, 
Chapecó, Concórdia), assim como à sudeste (Criciúma e Tubarão) apresentaram renda 
próximo à média do estado, variando de R$ 783 a R$ 940. 

No período estudado ocorreram 16.408 homicídios em Santa Catarina, 
correspondente a uma taxa de 11,3 casos por 100 mil habitantes. O gráfico a seguir 
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apresenta a tendência das taxas de homicídio em Santa Catarina. Os pontos 
representam o dado observado, e a linha em negrito a tendência de aumento. De 2003 
a 2017 houve aumento significativo com variação percentual anual (VPA) de +1,28.  

 

Figura 3 – Tendência das taxas de homicídio no estado de Santa Catarina, 1996 a 
2019 

 
*Ajustada por idade pelo método direto, população padrão da OMS 
 

 

Os gráficos a seguir representam as análises de tendência das taxas de 
homicídio (Figura 4). As microrregiões Blumenau, Tubarão, Araranguá e Ituporanga-
Tijucas-Tabuleiro apresentaram tendência de aumento em todo período. A velocidade 
de aumento foi maior em Ituporanga-Tijucas-Tabuleiro, com VPA = +5,4, seguido por 
Tubarão (Tabela 1). Chapecó apresentou tendência de aumento até 2016, e uma queda 
brusca até 2019. Criciúma apresentou tendência de aumento até 2015 (VPA = +7,4), 
posteriormente permaneceu estável. 

Figura 4 – Tendência das taxas de homicídio nas microrregiões: Blumenau, Chapecó, 
Tubarão, Ituporanga-Tijucas-Tabuleiro, Araranguá, Criciúma 
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Os gráficos a seguir apresentam as tendências das taxas de homicídio para 
seis microrregiões (Figura 5). Canoinhas e Curitibanos apresentaram tendência de 
diminuição em todo período, com VPA de -1,5 e -2,3 (Tabela 1), respectivamente. 
Joinville apresentou tendência de diminuição no final do período, a partir de 2016. Itajaí 
apresentou tendência de aumento com um pico em 2010, seguido por tendência de 
queda com menor intensidade. Florianópolis apresentou aumento abrupto com pico em 
2003, seguido por diminuição até 2015 e diminuição acentuada no final do período. 
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Figura 5 – Tendência das taxas de homicídio nas microrregiões: Joaçaba, Canoinhas, 
Curitibanos, Joinville, Itajaí, Florianópolis 

 



 
BANDO, D.H.; GARCIA, M.R. FRIESTINO, J.K.O. Tendência das taxas de homicídio em Santa Catarina por microrregiões: 1996 a 

2019. In. Simpósio Nacional de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. 
X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p.354-369.  Disponível em 
https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

363 

 

A seguir, as microrregiões que não apresentaram tendência, ou seja, 
mantiveram-se estáveis (Figura 6). Todas apresentaram apenas um segmento de reta. 
Nota-se que a dispersão dos pontos foi maior, Rio do Sul apresentou o maior VPA 
(+1,2), mas não foi estatisticamente significativo (Tabela 1). 

 

Figura 6 – Tendência das taxas de homicídio nas microrregiões: São Miguel Oeste, 
Xanxerê, Campos de Lages, São Bento do Sul, Rio do Sul, Concórdia 
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Tabela 1 – Tendência das taxas de homicídio em Santa Catarina, por microrregião 

Área Período VPA+ IC 95% 

Santa Catarina 

1996 - 2000 -2,4 (-8,2 a 3,7) 

2000 - 2003 +11,7 (-7,9 a 35,6) 

2003 - 2017 +1,3* (0,3 a 2,3) 

2017 - 2019 -13,6 (-28,8 a 4,9) 

São Miguel Oeste 1996 - 2019 +0,1 (-1,8 a 2) 

Chapecó 1996 - 2016 +2,2* (1,2 a 3,2) 

2016 - 2019 -19,7* (-33 a -3,9) 

Xanxerê 1996 - 2019 +0,2 (-1,4 a 1,8) 

Joaçaba 

1996 - 2008 +1,1 (-1 a 3,2) 

2008 - 2011 -17,3 (-41,9 a 17,8) 

2011 - 2019 +2,1 (-1,8 a 6,1) 

Concórdia 1996 - 2019 +0,8 (-1,7 a 3,4) 

Canoinhas 1996 - 2019 -1,5* (-2,3 a -0,6) 

São Bento do Sul 1996 - 2019 -0,7 (-2,8 a 1,4) 

Joinville 

1996 - 2006 1,0 (-0,6 a 2,6) 

2006 - 2009 13,0 (-7,6 a 38,1) 

2009 - 2013 -3,5 (-12,7 a 6,7) 

2013 - 2016 +20,2 (-1,7 a 47) 

2016 - 2019 -14,3* (-22,5 a -5,2) 

Curitibanos 1996 - 2019 -2,3* (-4,3 a -0,3) 

Campos de Lages 1996 - 2019 +0,1 (-1 a 1,3) 

Rio do Sul 1996 - 2019 +1,2 (-0,8 a 3,2) 

Blumenau 1996 - 2019 +2,6* (0,8 a 4,5) 

Itajaí 1996 - 2009 +8,3* (5,8 a 10,9) 

2009 - 2019 -4,7* (-8 a -1,3) 
Ituporanga, 

Tijucas e Tabuleiro 1999 - 2019 +5,4* (2,2 a 8,8) 

Florianópolis 

1996 - 1999 -7,5 (-20,6 a 7,9) 

1999 - 2003 +31,0* (12,3 a 52,7) 

2003 - 2014 -4,2* (-6,5 a -1,9) 

2014 - 2017 +16,1 (-14,6 a 57,8) 
2017 - 2019 -27,1* (-46,4 a -0,9) 

Tubarão 1996 - 2019 +4,4* (2,6 a 6,2) 

Criciúma 1996 - 2015 +7,4* (4,6 a 10,3) 

2015 - 2019 -13,3 (-34,6 a 15) 

Araranguá 1996 - 2019 +2,7* (0,6 a 4,8) 
+Variação Percentual Anual 
*estatisticamente diferente de zero 
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O mapa a seguir sintetiza os principais resultados da análise de tendência 
nas microrregiões de Santa Catarina (Figura 7). Foram consideradas tendência de 
aumento ou diminuição as microrregiões que apresentaram VPN estatisticamente 
diferente de zero, durante no mínimo 50% do período do estudo. Em 38,8% das áreas 
foi identificado tendência de aumento, inclui Chapecó e as microrregiões do litoral 
catarinense, com exceção de Joinville e Florianópolis. Essa última, Canoinhas e 
Curitibanos apresentaram tendência de diminuição (16,6% das microrregiões). As 
demais microrregiões (44,4%) apresentaram estabilidade. 

 
Figura 7 – Tendência das taxas de homicídio em Santa Catarina, por microrregião 
 

 
 

Portanto em Santa Catarina 83,2% das microrregiões apresentaram 
tendência de aumento ou permaneceram estáveis. O que chama a atenção inicialmente 
é a associação das tendências de aumento com as microrregiões mais populosas, com 
maior percentual de população urbana e de maior renda como Blumenau e Itajaí. No 
entanto a relação não é tão simples, a microrregião de Florianópolis apesar do 
predomínio de diminuição, apresentou oscilação e uma queda abrupta nos últimos anos. 
Relatório da UNODC analisou a associação do homicídio com a população urbana em 
68 cidades de todo o mundo, entre 2005 a 2016, e não foi identificada correlação positiva 
(UNODC, 2019). Com dados dos municípios brasileiros, Waiselfisz (2011) identificou em 
meados da década de 2000 um processo de desconcentração de homicídios nas 
capitais e regiões metropolitanas, e ao mesmo tempo um aumento nos municípios 
menores. De acordo com o autor, essa interiorização ou disseminação dos homicídios 
estaria relacionado com a emergência de novos polos econômicos em locais que não 
tinham aparelhos de segurança disponíveis. São Paulo e Rio de Janeiro, as duas 
maiores metrópoles do país, apresentaram tendência de diminuição das taxas de 
homicídio a partir de 2000 (CARDOSO; CECCHETTO; CORRÊA; SOUZA, 2016; 
PERES; VICENTIN; NERY; DE LIMA et al., 2011). Na cidade de São Paulo foram 
identificados grupos sociais onde a queda foi mais intensa: homens de 15 a 34, 



 
BANDO, D.H.; GARCIA, M.R. FRIESTINO, J.K.O. Tendência das taxas de homicídio em Santa Catarina por microrregiões: 1996 a 

2019. In. Simpósio Nacional de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. 
X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p.354-369.  Disponível em 
https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

366 

 

moradores de áreas de exclusão social, homicídios cometidos por arma de fogo. Essas 
informações sugerem associação dessa queda em função de mudança no padrão de 
violência comunitária e criminal como a questão do tráfico de drogas e atividades ilegais 
(PERES; VICENTIN; NERY; DE LIMA et al., 2011). Investimentos na área da segurança 
pública, como policiamento e aplicação da legislação de controle de armas 
(GOERTZEL; KAHN, 2009), assim como o aumento do encarceramento 
(NADANOVSKY, 2009) também foram elencadas como possíveis fatores explicativos. 
Inclui-se também a diminuição das desigualdades sociais, investimento em ações de 
educação e cultura (PERES; VICENTIN; NERY; DE LIMA et al., 2011). E por último, e 
não menos importante, mecanismos de controle do crime organizado, como a facção 
hegemônica Primeiro Comando da Capital (PCC) que atua de forma coordenada dentro 
e fora dos presídios. Feltran (2012) sugere a relação da implementação de políticas de 
interdição de atos violentos como o estupro e o homicídio com a queda dos homicídios 
em São Paulo. No Rio de Janeiro, Cardoso et al., (2016) sugerem possível associação 
da queda do homicídio com a implantação do Sistema Integrado de Metas (SIM) pelo 
governo do estado, e a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) em 
algumas localidades do município. Os autores destacam também um aumento 
expressivo nas taxas de pessoas desaparecidas, tanto no município quanto no estado 
do Rio de Janeiro. 

A capital Recife também apresentou queda dos homicídios após alguns 
anos, em meados da década de 2000, com padrão espacial peculiar. Em alguns anos, 
os homicídios foram concentrados em 2,32% das ruas do município (PEREIRA; MOTA; 
ANDRESEN, 2017). O estudo também identificou que a diminuição foi mais intensa nas 
ruas onde a concentração de homicídios era maior. Dentre os fatores relacionados os 
autores citam o Pacto pela Vida, uma política de segurança pública do estado de 
Pernambuco implantada em 2007, que resultou numa série de projetos com o objetivo 
de diminuir o homicídio. No entanto o estudo não fez uma análise aprofundada, com 
base empírica, sobre essa hipótese. No município de Itabuna na Bahia, Costa et al., 
(2014) identificaram aumento da taxa de homicídio de 2000 a 2012, no entanto não 
testaram se o mesmo foi estatisticamente significativo. Os autores sugerem que esse 
aumento pode estar relacionado com a crise das lavouras cacaueiras na região, que 
gerou fluxo migratório dos trabalhadores para a cidade de Itabuna, sobretudo para a 
periferia da área urbana, onde concentram os homicídios. Portanto o homicídio 
apresenta padrões específicos, em diferentes escalas no tempo e no espaço. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim como a tendência de aumento do homicídio em Santa Catarina, de 
2003 a 2017, encobriu diferenças regionais importantes, cada microrregião também 
pode encobrir diferenças entre municípios, bairros, setores censitários, ruas. No 
município de Chapecó, por exemplo, estudo identificou que todos os homicídios 
estavam concentrados em 1/3 dos bairros, no período de 2008 a 2015 (MONTEIRO; 
CONSTANTE, 2018). É provável que a carga de homicídio no município de Chapecó 
tenha influenciado a tendência de aumento da microrregião. Há uma informação 
interessante revelada em nosso estudo, nos últimos anos as microrregiões Chapecó, 
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Joinville e Florianópolis apresentaram tendência de queda brusca do homicídio, nos 
fazendo pensar em diferentes hipóteses para essa tendência, tais como: redução da 
desigualdade social, reflexo da inclusão de instituições de ensino e universidades 
públicas, investimento em cultura e lazer, promoção de cultura de paz e campanhas de 
desarmamento.  Quais seriam outros possíveis desdobramentos dos resultados 
encontrados? Um dos caminhos seria uma análise mais detalhada do próprio fenômeno, 
ou seja, analisar também as taxas separadas por sexo, faixa etária, cor/raça, método de 
homicídio empregado. Outro caminho seria cruzar essas tendências com variáveis 
explicativas, provenientes de dados secundários, como renda, desemprego, e 
indicadores sintéticos como vulnerabilidade social, desorganização social (PERES; 
NIVETTE, 2017). Diferentes metodologias também podem oferecer ganho de 
conhecimento, como informações coletadas em campo, em estudos etnográficos. 
Nosso estudo identificou um aumento significativo do homicídio ao longo do período 
estudado, e além disso, ocorreram diferenças na dinâmica dos homicídios no estado de 
acordo com as microrregiões. Os resultados indicam a necessidade de aprofundamento 
da investigação acerca desse cenário, favorecendo assim um monitoramento efetivo 
dos eventos, contribuindo assim para a formulação de políticas públicas intersetoriais 
que beneficiem a população. 
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INTEGRAÇÃO REGIONAL E O DEBATE SOBRE SAÚDE NO MERCOSUL EM TEMPOS 
DE PANDEMIA 

 

CRUZ, Dayana Aparecida Marques de Oliveira1 

 
RESUMO 
A pandemia trouxe inúmeros desafios para o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Tais 
desafios culminaram em uma crise sanitária, política e econômica para qual o bloco não tem 
conseguido apresentar respostas efetivas quanto à coordenação de políticas no âmbito 
regional. A análise sobre as discussões contemporâneas acerca da pandemia no bloco não 
pode ser feita se desconsiderarmos que o MERCOSUL vem passando por um contexto de 
crise na integração regional desde 2016, com a mudança no cenário político dos Estados 
Partes. O objetivo deste trabalho é analisar o debate acerca da saúde no MERCOSUL em 
tempos de pandemia. A metodologia utilizada incluiu a revisão bibliográfica sobre o tema, bem 
como a análise de notícias acerca das medidas para conter a expansão da pandemia e seus 
desdobramentos, publicadas em 2020 no site oficial do bloco.  
 
Palavras-chave: Crise, pandemia, integração regional, MERCOSUL. 
 
ABSTRACT 
The pandemic has brought numerous challenges to the Southern Common Market 
(MERCOSUR). Such challenges culminated in a health, political and economic crisis for which 
the bloc has not been able to provide effective responses regarding policy coordination at the 
regional level. The analysis of contemporary discussions about the pandemic in the bloc 
cannot be carried out if we disregard that MERCOSUR has been going through a context of 
crisis in regional integration since 2016, with the change in the political scenario of the States 
Parties. The aim of this paper is to analyze the debate about health in MERCOSUR in times 
of a pandemic. The methodology used included a bibliographic review on the topic, as well as 
an analysis of news about measures to contain the expansion of the pandemic and its 
consequences, published in 2020 on the bloc's official website. 
 
Keywords: Crisis, pandemic, regional integration, MERCOSUR. 

 

INTRODUÇÃO 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi criado em 1991 através da assinatura 
do Tratado de Assunção por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Atualmente, todos os 
países sul-americanos participam do MERCOSUL como Estados associados. Mesmo sem ter 
o poder de veto e voto como é garantido aos Estados Partes, membros-efetivos do 
MERCOSUL. Os Estados associados reconhecem no MERCOSUL, a importância da criação 
de um espaço de diálogo relevante para as discussões realizadas no subcontinente. 

 
1 Doutora em Geografia. Professora no Instituto Federal de São Paulo (IFSP/Registro); d.dayana@hotmail.com 
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Ainda que as principais discussões no MERCOSUL tenham sido estruturadas em 
torno da questão econômica, entre 2003-2015 viu-se uma ampliação dos temas discutidos 
pelo bloco, incluindo cultura, gênero, educação, direitos humanos e saúde.  

O objetivo deste trabalho é analisar o debate acerca da saúde no MERCOSUL em 
tempos de pandemia. Este é um debate propício para o ano de 2021, não só por conta dos 
efeitos econômicos e políticos que a COVID-19 trouxe para o bloco, mas principalmente, 
porque o MERCOSUL completou trinta anos no mês de março. A forma como os Estados 
Partes estão propondo a discussão sobre o tema tão relevante em um momento de crise 
sanitária diz muito sobre a capacidade de coordenação política que desenvolveu ao longo de 
seu período de existência.  

A fim de alcançar o objetivo proposto, este trabalho foi elaborado a partir de uma 
revisão bibliográfica sobre o MERCOSUL, bem como de análise das notícias oficiais do bloco 
sobre a crise sanitária vigente.  

 

MERCOSUL E INTEGRAÇÃO REGIONAL EM CRISE  

Tomamos como base para a elaboração deste trabalho a teoria do sistema-mundo 
moderno colonial (WALLERSTEIN, 1974; 1998) e a teoria crítica das relações internacionais 
(COX, 1981; 2001; MENDES, 2019). Embora o intuito não seja indicar um apanhado geral 
das duas teorias, faz-se necessário citar a influência que ambas possuem para a leitura e 
análise proposta neste texto. A teoria do sistema-mundo moderno colonial foi desenvolvida 
pelo sociólogo Immanuel Wallerstein, cujas principais referências são Fernand Braudel, Karl 
Marx e Nicolai Kondratieff. Dentre outras coisas, a teoria coloca em perspectiva a análise do 
sistema-mundo a partir da hierarquia do poder mundial, ou seja, dos papéis que os países 
desempenham como centro, periferia ou semiperiferia. A hierarquia de poder mencionada só 
foi possível com a criação dos padrões de modernidade e colonialidade, os quais continuam 
a vigorar até os dias de hoje. Já a teoria crítica das relações internacionais analisa o processo 
histórico de formação das estruturas da ordem internacional e busca identificar possibilidades 
de soluções alternativas e emancipadoras que sejam construídas pela sociedade civil. As 
duas teorias se aproximam no que tange à indicação da necessidade de criação de 
referenciais próprios pelos cidadãos que vivem em países (semi)periféricos.  

Países periféricos são os que estão na base da hierarquia do poder mundial e que 
são dependentes dos países centrais, os quais, por sua vez, centralizam os capitais, os 
comandos e a riqueza acumulada pela exploração/dominação dos países periféricos. As 
semiperiferias denominam os países com maior complexidade do sistema-mundo, pois são 
ambivalentes e alternam entre os papéis de centro e periferia dependendo do conjunto de 
relações estabelecidas e de seus diferentes contextos. O Brasil é um exemplo ilustrativo como 
semiperiferia por ser subordinado em relação ao centro do sistema na divisão internacional 
do trabalho, ao mesmo tempo em que exerce a liderança regional. Segundo Becker e Egler 
(1994), o Brasil consolidou-se como semiperiferia devido a modernização conservadora que 
ocorreu no período da ditadura militar.  

Considerando o papel que os países desempenham no sistema-mundo, 
conseguimos entender um pouco melhor o perfil dos países do MERCOSUL e a busca em 
relação ao enquadramento de suas respectivas economias às demandas verticais. 
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Portanto, a análise do MERCOSUL requer uma leitura dos processos de longa e 
curta duração. Tais processos permitem compreender a dinâmica do bloco a partir de 
momentos de crises estruturais e conjunturais. Na perspectiva de longa duração, os Estados 
Partes precisam ser compreendidos como subordinados na hierarquia do poder mundial, e 
que reproduzem padrões impostos de modernidade e colonialidade, desde a invenção 
geosocial da América no século XVI (CORONIL, 2005; MIGNOLO, 2007; PORTO-
GONÇALVES, 2006). 

Desde então, esses países buscam reproduzir uma temporalidade alheia com 
base no modelo eurocêntrico de desenvolvimento e, recentemente, a partir dos anos de 1990, 
de integração. A criação do MERCOSUL foi resultado de uma tentativa de superação da crise, 
crise que precisa ser lida em dois níveis: 

  
• Crise estrutural - crise do sistema capitalista e da hegemonia atlantista, de 

ordem civilizatória, iniciada nos anos de 1970 (MARTINS, 2013; MARTINS, 
2018; SANTOS, 2000), caracterizada pela conformação de uma geografia 
complexa e contraditória entre atores hegemônicos e contra-hegemônicos. 
Crise que intensifica a interdependência econômica, ao mesmo tempo em que 
amplia as relações desiguais e assimétricas (SERBIN, 2018).  

• Crise conjuntural - crise da década perdida dos anos de 1980, que foi sucedida 
por iniciativas que buscavam superá-la, adequando as economias dos países 
às novas demandas do mercado internacional, por meio do neoliberalismo.  
 

Na condição de semiperiferia/periferia, os países membros do MERCOSUL 
buscam adaptar-se rapidamente às mudanças ocorridas nos países centrais, já que suas 
respectivas economias estão atreladas ao movimento cíclico do capital de expansão e 
recessão que acontece no centro do sistema capitalista. Tais mudanças trazem grandes 
consequências para a organização do espaço geográfico nas semiperiferias e periferias, 
afinal, elas contribuem para o aumento das desigualdades internas e regionais.  

O MERCOSUL surgiu em um contexto também conhecido como regionalismo 
aberto ou novo regionalismo. O regionalismo aberto foi caracterizado por diferentes iniciativas 
de integração regional a partir de instrumentos protecionistas que garantissem a inserção 
política e econômica dos países no contexto internacional (MARIANO, 2015). Hurrell (1995) 
identificou quatro tipos de regionalismo: regionalização, consciência e identidades regionais, 
cooperação regional, coesão regional. O MERCOSUL enquadra-se na cooperação regional, 
“como o próprio nome diz, este tipo de regionalismo é impulsionado pelos governos que 
buscam estabelecer uma cooperação entre si, seja ela formal ou informal, a partir da 
negociação de acordos ou regimes interestatais ou intergovernamentais” (MARIANO, 2015, 
p. 19). 

O novo regionalismo, contexto no qual surgiu o MERCOSUL foi a terceira de 
quatro fases do regionalismo no mundo. A primeira fase, também conhecida como 
regionalismo funcionalista remonta à II Guerra Mundial com o surgimento de organizações 
como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), sendo caracterizada pela cooperação técnica para a diminuição das possibilidades de 
conflitos entre os países envolvidos nas referidas organizações (MESQUITA, 2019). Já a 
segunda fase, também conhecida como regionalismo neofuncionalista, inaugurada com a 
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criação da Comunidade Econômica Europeia (CEE) em 1957, passou, segundo Caballero 
(2011), a reconhecer o papel político de diferentes atores, estratégias e regiões nas relações 
internacionais. A fase seguinte do novo regionalismo, mencionada anteriormente, foi 
caracterizada pela liberalização das economias e pelo surgimento de iniciativas de integração 
em outras regiões, além da Europa. Com o esgotamento do modelo de integração proposto 
no âmbito do regionalismo aberto devido a inflação, aumento da dívida externa e instabilidade 
política (VITTE, 2013), nos primeiros anos do século XXI, inicia-se uma nova fase, também 
denominada como regionalismo pós-liberal (SANAHUJA, 2010). Nessa fase, ampliou-se a 
cooperação Sul-Sul, que acompanhou o deslocamento do dinamismo econômico do Atlântico 
para o Pacífico. Como exemplo deste novo contexto, temos o surgimento dos BRICS.  

Se entre 2003-2015, durante a quarta fase do regionalismo na América do Sul, o 
MERCOSUL contou com a ampliação das discussões acerca da cooperação regional. A partir 
de 2016, encontramos o rápido retrocesso nos avanços conquistados anteriormente. O marco 
desse novo momento de transição que dura até hoje, foi o impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff (Brasil) e a eleição do ex-presidente de Maurício Macri (Argentina). O avanço 
da direita no subcontinente trouxe uma nova perspectiva para a integração regional, 
resultando em uma mudança de rumo significativa, baseada na defesa pela flexibilização do 
bloco, pela suspensão da Venezuela do MERCOSUL, bem como pelo aprofundamento da 
dificuldade de coordenação das políticas regionais (CRUZ, 2021).  

Durante a pandemia iniciada em 2020, as fragilidades do MERCOSUL tornaram-
se ainda mais evidentes, dada a superficialidade com que o tema foi tratado. Prova disso, é 
que o número de casos e óbitos da doença vem aumentando sem que os países consigam 
apresentar respostas para a crise sanitária e seus efeitos políticos e econômicos. A tabela 1 
mostra o acumulado do número de casos e óbitos nos quatro Estados Partes com participação 
ativa no MERCOSUL até o dia 29 de maio de 2021.  

 
 

Tabela 1 – Acumulado do número de casos confirmados e de óbitos por COVID-19 nos 
Estados Partes do MERCOSUL até o dia 29 de maio de 2021.  

Países População 
total 

Casos 
confirmados 

Óbitos  

Argentina  45.541.623 3.753.609 77.456 

Brasil 210.147.125 16.515.120 461.931 

Paraguai 7.200.985 345.357 8.800 

Uruguai 3.481.540 288.468 4.210 

Fonte dos dados: Sistema Nacional de Emergencias (Uruguai); Ministério da Saúde (Brasil); Ministerio 
de Salud (Argentina); Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Paraguai). Organizado pela 
autora. 
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No site oficial do MERCOSUL, até o dia 30 de maio de 2021, apenas cinco notícias 
haviam sido publicadas sobre a pandemia no bloco. O intuito de todas as notícias publicadas 
foi apresentar as principais medidas e acordos entre os Estados partes para o enfrentamento 
dos efeitos da crise causada pela pandemia. Todavia, as notícias publicadas das ações 
tomadas, contemplaram apenas os dois primeiros meses da pandemia (março e abril de 
2020), demonstrando a fragilidade e a falta de articulação entre os países mercosulinos para 
tratar sobre o tema.  

A primeira notícia acerca de medidas a serem adotadas pelo MERCOSUL em 
função da pandemia foi publicada na página do bloco no dia 17 de março de 2020. A notícia 
denominada “Os presidentes da região acordam medidas para combater o Covid-
19” apresenta a necessidade de adoção de políticas conjuntas na região, a partir de 
depoimentos do chanceler paraguaio, António Rivas Palacios, indicando a necessidade de 
futuramente realizar compras de insumos hospitalares e medicamentos, bem como controlar 
a circulação de pessoas nos espaços fronteiriços.  

A segunda notícia, “Mandatários do MERCOSUL acordam livre trânsito de cargas 
e serviços na fronteira para manter a economia regional” foi publicada dois dias após a anterior 
(19 de março de 2020) sobre a reunião realizada entre os governantes dos Estados Partes no 
dia anterior (18 de março de 2020), que resultou na assinatura da “Declaração dos presidentes 
do MERCOSUL sobre coordenação regional para a contenção e a mitigação do coronavírus 
e seu impacto”, sendo este o assunto abordado pela terceira notícia, denominada como  “Os 
presidentes do MERCOSUL acordam medidas contra o coronavírus”. Na declaração, os 
Estados Partes resolveram: 1. unir esforços para a colaboração de ações de repatriação dos 
cidadãos mercosulinos; 2. considerar as especificidades das comunidades residentes nas 
áreas fronteiriças; 3. notificar os demais membros do bloco sempre que alguma medida no 
combate à pandemia fosse adotada nas fronteiras; 4. remover possíveis obstáculos à 
circulação de bens e serviços, bem como facilitar o transporte de insumos e produtos de 
alimentação, higiene e cuidado com a saúde; 5. avaliar a possibilidade de reduzir as tarifas 
de produtos de higiene e de cuidados com a saúde; 6. organizar reuniões periódicas para que 
ministros da saúde compartilhassem informações sobre a pandemia, bem como sobre as boas 
práticas desenvolvidas em seus respectivos países; 7. buscar ajuda financeira com 
organismos multilaterais para enfrentar os efeitos da pandemia (BID, CAF, FONPLATA) 
(MERCOSUL, 2020).  

A quarta notícia “Paraguai iniciou trâmites no MERCOSUL para acelerar a 
investigação de doenças infecciosas e da COVID-19” publicada em 25 de março de 2020 no 
site do bloco tratou sobre a iniciativa do Paraguai em acelerar os trâmites para a investigação 
de doenças infecciosas da COVID-19 no MERCOSUL.  

O projeto de investigação foi criado a fim de indicar mecanismos de colaboração 
para diagnosticar o agente viral da COVID-19. As principais instituições envolvidas foram: 
Laboratório Central do Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai (LC-
MSPBS), Instituto Pasteur do Uruguai, e Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) do Brasil. 

Por fim, a quinta notícia sobre as medidas apresentadas para o enfrentamento da 
pandemia foi publicada em 03 de abril de 2020, denominada como “Esforço regional contra a 
pandemia: o MERCOSUL aprovou um fundo de emergência de US$ 16 milhões que serão 
destinados totalmente para ao combate contra o COVID-19”. A notícia tratou sobre a 
aprovação de um fundo de emergência de dezesseis milhões de dólares para o combate à 
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COVID-19, destinado especificamente ao projeto de investigação Plurinacional “Investigação, 
Educação e Biotecnologias aplicadas à Saúde”. 

Entre os Estados Partes, o Brasil é o país que tem apresentado a pior gestão da 
crise. Dentre os motivos, podemos apontar: falta de coordenação política dos entes 
federativos; negacionismo e disseminação de fake news compartilhadas pelo próprio 
presidente da república; crise no Ministério da Saúde e troca de três ministros durante a 
pandemia; dificuldade de articulação política do Ministério das Relações Exteriores em 
estabelecer acordos para a compra das vacinas e insumos; e muitas outras questões que 
estão sendo debatidas na CPI da Pandemia. A crise sanitária foi acompanhada pela crise 
política e econômica. Em protesto, no dia 29 de maio de 2021, milhares de pessoas foram às 
ruas contra a negligência do governo Bolsonaro. O Brasil passou a ser visto como uma 
“ameaça” para os países vizinhos, em março de 2021, a Venezuela entrou com pedido de 
intervenção na ONU por conta da crise sanitário no Brasil.  

Nos demais países do MERCOSUL, a pandemia tornou-se mais severa apenas 
após outubro de 2020, até este mês, Paraguai, Uruguai e Argentina haviam conseguido 
diminuir o avanço rápido da doença. Porém, na Argentina, o governo de Alberto Fernández 
enfrentou problemas em relação aos opositores que passaram a criticar a “quarentena 
eterna”. A flexibilização da quarentena fez com que o vírus fosse propagado rapidamente pelo 
território nacional em outubro de 2020, aumentando o número de casos2. O Uruguai conseguiu 
manter uma boa gestão no início da crise, porém as cidades fronteiriças passaram a ser alvo 
de preocupação após a descoberta da variante brasileira da COVID-19. A mesma 
preocupação atingiu o Paraguai, principalmente por conta da circulação intensa entre os dois 
países através da Ponte da Amizade.  Assim como no Brasil, o povo paraguaio também foi às 
ruas em março de 2021 em protesto para o impeachment do presidente do país, Mario Abdo 
Benítez3 (REVISTA FÓRUM, 2021). Os protestos aconteceram por conta de denúncias de 
corrupção durante a pandemia, bem como da falta de investimento na infraestrutura 
hospitalar.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a inclusão da temática da saúde nas discussões do MERCOSUL seja um 
avanço para os cidadãos mercosulinos, ela ainda é incipiente e carece de ampliação no que 
tange à criação e coordenação de políticas públicas macrorregionais de saúde. Desde o início 
da atual crise sanitária, estamos observando a falta de capacidade dos Estados Partes em 
apresentar respostas coletivas que auxiliem no enfrentamento dos efeitos da COVID-19. 
Prova disso é que após abril de 2020, nenhuma notícia foi publicada acerca do tema no site 
oficial do MERCOSUL. Os países estão, desde o início lidando individualmente com a 
questão, demonstrando a debilidade do bloco em lidar com crises a nível regional.  

No ano em que o MERCOSUL completa trinta anos de existência, essa parece 
ser a pior crise já enfrentada, afinal ela reúne consequências não só para a saúde dos 

 
2 El País (2020): “Argentina, de exemplo regional a país encurralado pela covid-19”, publicada em 15 
de outubro de 2020. 
3 Revista Fórum (2021): “Má gestão na pandemia: Paraguaios tomam as ruas de Assunção em ato 
gigante contra o presidente”, publicada em 05 de março de 2021.  
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cidadãos, mas para as economias dos países, em um momento que o bloco já tinha voltado 
seu discurso para a flexibilização, tornando-o ainda mais frágil em termos de articulação 
política. Por exemplo, no setor cultural do MERCOSUL, não há um diagnóstico sobre os 
impactos da pandemia no setor, até hoje os países estão tentando concluir um levantamento 
estatístico através de aplicação de questionário com artistas do bloco. 

Estamos diante dos piores momentos da pandemia desde o início em 2020. No 
Brasil, mais de meio milhão de pessoas morreram por conta da falta de gestão, planejamento, 
articulação política, incentivo e reconhecimento à ciência.  
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CARACTERIZACAO DA EPIDEMIA DE HIV/AIDS NO ESCUDO DAS GUIANAS E 
POSSIVEL INFLUÊNCIA DAS MIGRACOES NA DISSEMINACAO DO VIRUS. 

 
DIVINO, Flavia Carolina de Paula1 

PEITER, Paulo Cesar2 

 
 
Resumo: De 1980 a junho de 2020, foram notificados 1.011.617 casos de aids no Brasil, (Ministério da 
Saúde, 2020) e há alguns anos que se verifica uma estabilização na taxa de incidência na América 
Latina, entretanto são grandes as diferenças regionais no Brasil. As regiões Norte e Nordeste ainda 
apresentam uma progressão nas taxas de incidência de HIV e não obstante, existe uma variante do 
HIV-1 do subtipo B, a variante BCAR (B Caribe), que anteriormente era conhecida por sua circulação 
restrita às ilhas do Caribe e em estudos recentes demonstrou-se sua alta prevalência nos países do 
Escudo das Guianas. São regiões intimamente ligadas ao Caribe e compartilham em suas fronteiras: 
culturas, construções sociais, políticas e uma evidente ascenção do HIV e novos casos de aids 
notificados. As mudanças no perfil da aids no Brasil vêm mostrando o aumento da transmissão por via 
heterossexual, uma prevalência de jovens de 15 a 39 anos infectados e uma epidemia que evidencia o 
desequilibrio entre as regiões do país. Esses resultados também apontam fortes ligações 
epidemiológicas entre os países do extremo norte do continente sulamericano, os municipios 
fronteiriços brasileiros, mobilidade populacional, migração e a epidemia de HIV/Aids. 
 
Palavras chaves: HIV, Aids, Fronteira Brasil-Guiana Francesa, Escudo das Guianas 
 
 
Abstract: From 1980 to June 2020, 1,011,617 AIDS cases were reported in Brazil, (Ministry of Health, 
2020) and for some years there has been a stabilization in the incidence rate in Latin America, however 
there are great regional differences in Brazil. The North and Northeast regions still show an increase in 
HIV incidence rates and, nevertheless, there is a variant of HIV-1 of subtype B, the variant BCAR (B 
Caribbean), which was previously known for its circulation restricted to the Caribbean islands and recent 
studies have shown its high prevalence in the countries of the Guiana Shield. They are regions closely 
linked to the Caribbean and share on its borders: cultures, social and political constructions and an 
evident rise in HIV and new AIDS cases reported. The changes in the AIDS profile in Brazil have shown 
an increase in heterosexual transmission, a prevalence of young people aged 15 to 39 years and an 
epidemic that shows the imbalance between regions in the country. These results also point to strong 
epidemiological links between the countries in the far north of the South American continent, the 
Brazilian border municipalities, population mobility, migration and the HIV / AIDS epidemic. 
 
Keywords: HIV, AIDS, Brazil-French Guiana Border, Guyana Shield 
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 INTRODUÇÃO:  
A história recente das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil esteve atrelada 

aos movimentos sociais, a preconceitos culturais e aos contextos econômicos e políticos[1]. 
No Brasil, a Aids teve seus primeiros casos identificados no início da década de 1980, 
primeiramente nas principais cidades da região Sudeste onde os primeiros estudos 
evidenciaram uma epidemia principalmente restrita às grandes metrópoles – Rio de Janeiro e 
São Paulo – e de predominância masculina, atingindo prioritariamente homens com prática 
sexual homossexual/bissexual e indivíduos hemofílicos[2].  

De acordo com estimativas do Ministério da Saúde, cerca de 1.011.617 casos de Aids 
foram notificados no Brasil desde o primeiro caso da doença até junho de 2020[3]. Verifica-se 
uma estabilização na taxa de incidência da doença no Brasil nos últimos 10 anos, registrando-
se uma média de 20,7 novos casos de Aids por 100 mil habitantes. Existem, entretanto, 
importantes diferenças regionais que devem ser consideradas. Entre 2006 e 2015 houve uma 
importante queda na taxa de incidência de 23,4% na região Sudeste, uma queda de 7,4% na 
região Sul e uma estabilização da taxa na região Centro-Oeste. Por outro lado, no mesmo 
período, houve um aumento de 37.2% da taxa de incidência na região Nordeste e de 61.4% 
no Norte[4]. 

Nas regiões da fronteira internacional do norte do país, a dinâmica da epidemia do HIV 
apresenta particularidades que precisam ser melhor estudadas, para seu efetivo controle. 
Análises filogeográficas de Máxima Verossimilhança revelaram a presença de uma variante 
caribenha em ampla circulação no extremo norte do Brasil, principalmente Roraima onde mais 
40% do HIV circulante indicam introduções desde a Hispaniola, Guiana Francesa e Guiana 
entre o final dos anos 70 e inicio da década de 80[5], [6].Se por um lado o limite internacional 
se constitui em barreira à determinados fluxos entre os países vizinhos, por outro, as 
populações criam redes econômicas, e sociais transfronteiriças. Nesse sentido, a circulação 
dos vírus e outros patógenos não se interrompe na linha do limite internacional, mas a 
circulação de dados e informações epidemiológicas não têm a mesma facilidade de transpor 
limites, pois seus fluxos são regulados por normas internas a cada país, o que pode dificultar 
uma visão integral das epidemias[7].  

Durante as últimas décadas, o fluxo de pessoas nas áreas de fronteira, o garimpo no 
extremo norte, profissionais do sexo que atuam nessas áreas e as miseráveis condições de 
vida da maioria da população das áreas de fronteira podem ter facilitado uma pouco 
compreendida rede de infecções e disseminação do vírus. A sobrecarga nos serviços de 
saúde em municípios de fronteira pela importação de pacientes dos países lindeiros, ou o 
acompanhamento e a adesão ao tratamento doenças que requerem tratamento longo como 
aponta Peiter é um outro problema ligado às zonas de fronteira[7]. 

O Escudo das Guianas é uma região peculiar situada ao norte do continente sul- 
americano e se distribui entre Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e uma parte da 
Venezuela. Em território brasileiro o Escudo das Guianas abrange parte do estado do 
Amazonas, parte do Pará e os estados de Roraima e Amapá. Todas essas regiões podem ter 
influenciado de algum modo na propagação e disseminação do HIV e de outras doenças 
sexualmente transmissíveis, por se tratar de áreas com intenso fluxo de migrações de 
diversospovos e contato direto com populações de outros países inclusive. 

A história da Aids é uma janela que nos permite analisar problemas mais gerais que 
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afligem hoje a saúde e a sociedade e a sua situação na fronteira explicita mais ainda uma 
diferenciação regional, pois mesmo chegando nas regiões fronteiriças com alguns anos de 
atraso, o número de casos novos de Aids registrados no Ministério da Saúde cresce desde o 
seu aparecimento, em 1980, para cada ano que passa com rapidez. A taxa de incidência nas 
cidades gêmeas e nas cidades de fronteira do Arco Norte é tão elevada quanto a própria 
região norte do País. 

O questionamento que fica é:  Até que ponto a propagação do vírus em alguns estados 
da região Norte do Brasil e suas fronteiras internacionais tem a ver com as grandes migrações 
e mobilidade populacional que existem entre os países que fazem fronteira com o nosso 
território no extremo norte e quais os determinantes que influenciaram e influenciam até hoje 
a disseminação do vírus HIV nessas regiões de fronteira. 

 
METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo descritivo fundamentado na abordagem dos determinantes 
sociais da saúde [8]. Uma organização e análise de dados secundários disponíveis em bancos 
de dados demográficos e de saúde de domínio público, bem como de levantamanto 
bibliografico. Serão utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e 
dados atualizados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) 
criado em 1996, cujo objetivo era ajudar os países associados no combate à aids. Também 
serão utilizados dados dos Boletins Epidemiológicos da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, com publicação anual, para a caracterização dos estados do Amapá, 
Roraima e Pará.  

Os dados de HIV/aids municipais  foram obtidos nos Cadernos de Informação de 
Saúde e nos Indicadores Municipais – Datasus. Foram privilegiados dados secundários e as 
análises  organizadas em seções. A primeira seção caracteriza a epidemia de HIV/ aids na 
América Latina, Caribe e Brasil. Dos bancos de dados da UNAIDS (disponiveis em < 
http://aidsinfo.unaids.org/>), foram obtidos dados atualizados das estimativas do número de 
pessoas vivendo com HIV, o número atualizado das novas infecções, números dos novos 
casos de aids e óbitos relacionados a doença e o número de crianças em tratamento. Através 
de artigos e dados disponiveis no próprio banco de dados da UNAIDS, foi feito uma 
classificação das pessoas infectadas com o virus por categorias específicas. Os dados  foram 
organizados nas seguintes categorias: “Homens que fazem sexo com homens” (HSH), 
pessoas infectadas em relações extra-conjugais, trangêneros, grupos de profissionais do 
sexo, usuários de drogas injetavéis, e o restante da população correspondente à via de 
transmissão heterossexual. 
     A segunda seção caracteriza a epidemia nos principais países que fazem fronteira direta 
com o Brasil no extremo norte: Venezuela, Guiana e Suriname. Para o presente capitulo foram 
utilizados dados atualizados da UNAIDS (disponivel em < 
https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries >), em combinação com dados 
secundarios de boletins e artigos. Também disponiveis na plataforma do Programa das 
Nações Unidas.  

A terceira seção foi destinada à Guiana Francesa, por sua particularidade enquanto 
região pertencente à um país da União Europeia na América do Sul. A Guiana Francesa faz 
fronteira com o Brasil e o Suriname e pertence a França. Os dados secundários atuais da 
epidemia neste território foram retirados de uma revisão publicada recentemente que aborda 

Excluído:  
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números e informações de teor semelhante aos demais países fronteiriços do Brasil[9]. 
Os dados do Boletim Epidemiológico [4] foram utilizados para a organização da 

caracterização da quarta seção referente à Região Norte. O Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais (DAHV) disponibiliza periodicamente informações essenciais do HIV/ Aids, 
principalmente os casos de aids em períodos especificos e casos de HIV notificados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN). Além desses dados, indentificou-
se o nível de escolaridade predominante nas populações e via de transmissão predominantes 
de infecção. Foram utilizados boletins dos anos anteriores a fim de comparações e estudo da 
evolução da pandemia no País e na região observada.  

Nesse mesmo capitulo foram organizados dados secundarios referentes à 
caracterização da população dos municípios, em conjunto com a caracterização da epidemia 
de HIV/aids em uma única tabela. Dados do ultimo censo do IBGE (2010) e população 
estimada em 2019 foram combinados em indicadores especificos julgados importantes para 
o estudo de mobilidade populacional e migrações. As variáveis analisadas  referem-se aos 
seguintes aspectos sociodemográficos:  composição da população, deslocamento, 
características dos domicílios, educação, migração e nupcialidade. Estas variáveis foram 32 
correlacionadas com as características locais e regionais da epidemia no que se refere à: 
casos de aids, casos de HIV, escolaridade predominante dos infectados pelo HIV e via de 
transmissão predominantes.  

Para os dados especificos relacionados à aids e HIV dos municipios, foram utilizados 
dados do DATASUS, dispobilizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde (disponivel em < www.aids.gov.br/indicadores>), e para os dados demográficos 
municipais foram utilizados os arquivos municipais do IBGE (disponiveis em < 
https://cidades.ibge.gov.br/ >). 
Por ultimo, foi criada uma tabela informativa das taxas médias de incidência de aids no período 
de 2015 a 2019 (ultimos 5 anos) nos estados e em cada municipio da área de estudo. 
 
RESULTADOS:  
 
América Latina, Caribe e Brasil. 
 
 As taxas de novas infecções pelo HIV na América Latina e no Caribe permaneceram 
estavéis até 2015, voltando a crecer nos anos posteriores. Porém, essa estabilidade oculta 
algumas diferenças. Estima-se que há 2,1 milhões de pessoas vivendo com HIV na América 
Latina e 330 mil pessoas nesta mesma condição nas regiões do Caribe (Figura 5.1).  
 No último ano de 2019, foram contabilizados mais de 37 mil mortes devido ao estágio 
de aids na América Latina,  6.900 mil mortes no Caribe e mais de 14 mil casos notificados de 
aids seguidos de óbitos no Brasil. Tanto na América Latina, Caribe e no Brasil, mais de 60% 
dos adultos infectados estão em tratamento, porém menos de 50% das crianças estão sendo 
acompanhadas pelo sistema de saúde. No Brasil, não são encontrados os dados do número 
de crianças infectadas em tratamento. 
 O Brasil representa uma das instabilidades observadas na América Latina quando se 
é observada as taxas de novas infecções, possuindo diferenças significativas em relação a 
taxa de detecção de aids (/100mil habitantes) e percentual de declínio ou incremento em 
períodos especificos. O mais recente período contabiliza dados de 2008 a 2018, 
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demonstrando constante aumento nos numeros de casos nas regiões Norte e Nordeste [4]. 
 

          
                Figura  5.1. Caracterização da epidemia de HIV/aids na América Latina; Caribe e 
Brasil contendo dados atualizados da UNAIDS - 2020.  
  

O Caribe conta com a 2ª maior prevalência de HIV depois da Africa Subsaariana, tendo 
uma porcentagem de pessoas com cargas virais suprimidas abaixo da média global. Os 
números da América Latina e Caribe (2,1 milhões + 330 mil pessoas) equivalem a uma 
prevalência de 0,4% na América Latina e 1,2% no Caribe. Mesmo com alta adesão ao 
tratamento e uma baixa no número de mortes devido ao quadro de aids, as novas infecções 
são as que mais preocupam autoridades locais.  
 O Haiti, mesmo em tamanho geográfico muito menor, é o responsavel por quase 
metade das novas infecções anuais por HIV e mortes relacionadas a aids. A prevalência do 
vírus em mulheres jovens é mais que o dobro dos homens mais jovens e os riscos em homens 
jovens estão mais focalizados em grupos de HSH (Figura 5.2). Em todo o território do Haiti, 
culturalmente mulheres entre 15 e 24 anos fazem sexo com homens mais velhos na maioria 
das vezes sem proteção, aumentando então o risco de infecção pelo HIV[10]. É o Haiti 
também que conta com a maior porcentagem de profissionais do sexo notificadas infectadas 
por HIV (13%) (Figura 5.2). 
 



 

 
DIVINO, F.C.P.; PEITER, P.C. Caracterização da epidemia de HIV/AIDS no escudo das Guianas e possível influência das migrações 
na dissiminação do vírus. In. Simpósio Nacional de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das 
pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p.378-391.  Disponível em 
https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

383 

 

 
                Figura  5.2. Caracterização de grupos especificos relacionado a epidemia de 
HIV/aids na América Latina; Caribe e Brasil  contendo dados atualizados da UNAIDS – 2020.  
  

Dentre todos os países da América Latina, o Brasil é o único país em que a profilaxia 
pré-exposição (PREP) está disponivel no sistema público de saúde (SUS). Possui 
classificação como estável a nivel nacional mas com prevalências e taxas de novas infecções 
variando significativamente em cada região [10]. O Pais conta com uma pocentagem alta da 
população infectada através da via de transmissão heterossexual, quase 60% e com numeros 
relativamente baixos de infectados no grupo HSH (18%) em comparação com os demais 
países da América Latina e Caribe, porém com informações e números representativamente 
baixo sobre o grupo de profissionais do sexo (5,4%) e que provavelmente não representa uma 
realidade devido a baixa testagem dessas mulheres. 
 A faixa etária predominante na América Latina, Caribe e Brasil das pessoas infectadas 
é de 15 a 39 anos, sendo uma faixa observada como predominante em todos os ambientes 
de estudo, países, estados e municípios. 
 
Venezuela, Guiana e Suriname. 
 

A caracterização da epidemia de HIV/aids nestes países é um desafio atual e carrega 
informações importantes (Tabela 5.1)uma delas é a faixa etária das pessoas infectadas com 
HIV,equivalente em todos os países, uma média  de 15 a 39 anos. 
 Há uma estimativa de que 110 mil pessoas vivem com o HIV na Venezuela, um número 
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espressivo de novas infecções em 2019 e uma razão bem distinta entre homens infectados e 
mulheres – mais de 10% de diferença.  Conta com um numero alto de jovens infectados, uma 
alta similar com o Brasil que também teve um aumento no número de jovens vivendo com 
HIV. São cerca de 11 mil jovens, de 15 a 24 anos, vivendo com o virus na Venezuela e nem 
todos conhecem o seu diagnostico. Apenas 70.00 pessoas das 110.000 que vivem com o HIV 
conhecem o seu estado atual, sendo então esse o número notificado. A porcentagem de HSH 
(22,30%) e transgêneros (35,80%) infectados são significativas. A Venezuela atualmente é 
um país com baixa testagem, baixa conscientização e baixo acesso à informação da 
população.  
 A Guiana estima que tenha 8.700 mil pessoas vivendo com HIV na sua região, menos 
de 500 novas infecções no ultimo ano de 2019 e possui um equilibrio entre a razão de homens 
e mulheres infectados. O numero de jovens e adolescentes infectados na Guiana corresponde 
a menos de 5% respectivamente, e o país possui um programa de conscientização, testagem 
e informação recorrente entre a sua população. Em relação a estimativa de pessoas que 
vivem com o HIV, a Guiana possui um número relativamente alto de pessoas em tratamento 
resultando em individuos com carga viral indectavel e uma tentativa de melhor controle da 
epidemia. Um dos pontos mais consideraveis é o número de profissionais do sexo infectados 
no país, mais de 6% . 
 No Suriname, país que faz fronteira com o Brasil, estima-se que 5.800 mil pessoas 
vivem com HIV e deste numero, menos de 500 representam as novas infecções no ultimo ano 
de 2019. A razão entre homens e mulheres infectados é semelhante com a Venezuela e 
também representa 10% de diferença entre ambos, e o número de jovens e adolescentes 
infectados é baixo. Porém, apenas 2.900 pessoas estão em constante acompanhamento e 
tratamento em setores de saúde, um numero relativamente baixo em relação ao total da 
estimativa das pessoas vivendo com HIV. Em relação aos outros 2 países, o Suriname 
possivelmente tem o numero mais alto de profissionais do sexo infectadas, é observado cerca 
de 10% do numero total. 
 
Tabela 5.1. Caracterização da Epidemia HIV/ aids -2020 na Venezuela, Guiana e Suriname 

 
. Fonte dos dados: UNAIDS 2020 Entre colchetes, a porcentagem relacionada ao total de 
pessoas vivendo com HIV. 
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Guiana Francesa 
 
 A Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês situado na América do Sul 
e  o mais afetado pelo HIV.  Estima-se que 3.800 mil pessoas vivem com HIV nesse território 
e destes, 20 novas infecções pelo HIV foram notificadas no ano de 2018. É esperado que 10% 
do número total de pessoas ainda não conheçam o seu diagnóstico, no entando, estima-se 
que mais de 90% dos infectados encontrem-se em tratamento. Diferentemente dos países da 
América Latina, a Guiana Francesa é um território que possui a maior proporção de pessoas 
infectadas em tratamento e também com carga viral indetectavel (Tabela 5.2).  
 A faixa etária predominante dos infectados e o modo de transmissão são similares aos 
países vizinhos, pessoas de 15 a 39 anos e predominantemente infecções via heterossexual. 
Há um equilibrio entre a razão de homens e mulheres infectados e identificada como uma 
epidemia de multiplos parceiros, usuarios de crack e frequentemente associada à 
prostituição[9].  
 A Guiana Francesa é considerada uma terra de migrações, três a cada quatro pessoas 
nascidas no território francês são descendentes de migrantes [9], esse aspecto também é 
observado na caracterização da epidemia quando 85% dos infectados são de origem 
estrangeira (Tabela 5.2) e identificado 1,43% dos infectados como garimpeiros. Dentre as 
notificações e dados franceses as maiores concentrações de pessoas em tratamento estão 
em dois territórios especificamente, mais de 1.300 pacientes fazem acompanhamento e 
tratamento em Cayenne, e quase 600 pacientes em Saint-Laurent-du-Maroni.  
 
Tabela 5.2. Caracterização da Epidemia HIV/ aids -2020 na Guiana Francesa [9] 
 

 
 
Região Norte: Amapá, Pará, Roraima e municipios fronteiriços 
 
 Dentre os estados da região, o presente estudo se concentrou na caraterização dos 
estados de Amapá, Pará e Roraima, estados limítrofes com o escudo das Guianas. Todos 
eles possuem altos números de infectados, pessoas vivendo com hiv e expressivos números 
de notificações de casos de aids anualmente (Tabela 5.3). No ultimo boletim epidemiológico, 
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foi divulgado o ranking das maiores taxas de incidência de HIV em 2019, 3 dos 4 estados 
presentes são da região Norte: Roraima, Amapá e Amazonas[4].  
 
Tabela 5.3. Caracterização da Epidemia HIV/ aids na Região Norte -2019 

 
Fonte dos dados: Boletim Epidemiológico – Secretária de Vigilância em Saúde; Ministério da 
Saúde. Número Especial (Dezembro de 2019) 
  

A tabela abaixo (Tabela 5.4) apresenta uma caracterização demográfica da população 
nos municípios localizados na fronteira do extremo norte do Brasil, e uma caracterização da 
epidemia com os dados secundários de domínio publico também nos municipios. A tabela é 
dividida entre indicadores populacionais, territoriais, educacionais e sociais, uma descrição 
desses indicadores na segunda coluna, a fonte e o ano/período desses dados e em colorido 
no topo os estados de estudo subdivididos em seus respectivos municipios fronteiriços. Ao 
final da tabela, encontra-se os dados relacionados ao HIV/aids dos estados e municipios, 
casos de aids, casos de HIV, a escolaridade predominante da população infectada e a via de 
transmissão predominante nesses locais. 
 Todos os municipios apresentam um equilibrio na população no que se refere à idade 
sexualmente ativa e relativamente pertencente a faixa etária mais suceptivel à infecção do 
HIV, observa-se uma alta população nessas regiões. Dez, dos onze municipios, contam com 
uma maioria de pessoas que trabalham no mesmo local, com a exceção do municipio de 
Oiapoque. Este município registra por sua vez cerca de mais de 400 pessoas trabalhando em 
país estrangeiro, muito possivel que seja unicamente o território da Guiana Francesa.  
 É alto o numero de pessoas que possuem domicilio próprio ou permanente em todos 
os municipios e também alto o número de pessoas que a nível educacional não possuem 
instrução ou possuem apenas o fundamental incompleto. O indicador de migração torna-se 
importante para um inicial entendimento do fluxo de pessoas nesses municipios e 
reconhecimento dos seus locais de origem. Embora um numero grande das populações tenha 
domicilio permanente ou próprio, há em todos os municipios um numero expressivo de 
pessoas que não eram residentes locais em 2005 e números consideráveis de naturalidade 
diferente da região Norte, sendo principalmente da região Nordeste.  
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Tabela 5.4. Caracterização da população em estudo; Caracterização da população dos estados do Amapá, 
Roraima, Pará e seus municipios fronteiriços no extremo norte do Brasil. Em conjunto com a caracterização da 
Epidemia HIV/ aids nos mesmos estados e municipios -2019. Fonte dos dados: Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), Boletim Epidemiológico 2019 e Indicadores Datasus ambos disponivéis em domínio público 
pelo Ministério da Saúde. 
 
  Por fim, a tabela abaixo (Tabela 5.5) apresenta as taxas médias de incidência de aids 
calculadas em relação ao período de 2015 a 2019, na região de estudo Amapá, Roraima e 
Pará. Em conjunto, o cálculo das taxas também em cada municipio. No ultimo boletim, a taxa 
média de incidência da região norte indicava 24,0 casos de aids por 100 mil habitantes [4]. 
Observamos então o municipio de Pacaraima ultrapassando essa média regional, e pelo 
menos três municipios proximos deste número. Mesmo abaixo da média, todos os outros com 
altas taxas demonstrando números considerâveis de novos casos de aids em períodos 
especificos e um resgistro importante anualmente. 
 
Tabela 5.5. Taxas médias de incidência de aids no período de 2015 a 2019.  
 

 
 
CI = Soma do numero de casos novos da doência por ano do período (/5)   x 100.000 habitantes 
             População sob risco (estimativa da população no ano médio) 
CI (Coeficiente de indidência) utilizado foi média entre o período de 2015 a 2019. Ano médio 2017.  
Fonte: DATASUS e IBGE 
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Discussão: 
 
 Mais precisamente hávinte anos atrás já se publicava alertando sobre as mudanças 
no perfil da aids no Brasil, devido a difusão geográfica da doença a partir dos grandes centros 
urbanos em direção aos municipios de médio e pequeno porte, o aumento da transmissão por 
via heterossexual e o aumento de usuários de drogas injetaveis[11]. Basicamente nos mostra 
um retrato da atual epidemia de aids na América Latina, Caribe e Brasil. Uma difusão 
geográfica da doença de forma nada regular, concentrada em determinadas regiões 
especificas, avançando cada vez mais dos centros urbanos para municipios de menores, 
aumento significativo de mulheres infectadas, gerando quadros constantes de infecção 
predominantemente heterossexual e anualmente novos casos de HIV e aids. 
 Além de uma epidemia multifacetada e mudando conformidades prodominantes de 
forma gradativa, a fronteira conta com a circulação de uma variante de origem caribenha – 
HIV Tipo 1, subtipo B, variante BCAR –  amplamente distribuida na Guiana, Suriname e Guiana 
Francesa e concomitantemente também ja circulando em estados da região Norte do Brasil.  
 A América Latina e Caribe possuem um grande desafio, pois embora ultimamente se 
perceba uma alta adesão ao tratamento e uma diminuição no numero de mortes, o numero 
de novas infecções aumenta consideravelmente. Esse aumento pode ter relação direta com 
falta de informações, deficiente conscientização da população e falhas conjuntas em relação 
a prevenção. A região Norte do Brasil também faz-se perceber o negligenciamento por parte 
dos poderes públicos em deficit de informações e prevenção da população em relação ao HIV. 
 O Brasil, diferentemente dos demais países da América Latina, possui fortes respostas 
ao combate contra a aids e o HIV: disponibiliza gratuitamente o tratamente e o teste, foi um 
dos primeiros países a fornecer o autoteste, desafiou empresas farmaceuticas na década de 
90 por novas versões dos antirretrovirais, é o país que mais compra e distribui preservativos 
e que em 2013 começou a fornecer tratamento gratuito a todos os individuos que vivem com 
o HIV. Não obstante, a região Norte notificou 5 mil novos casos de infecções no ano de 2018 
e a estabilidade nacional divulgada nos boletins epidemiológicos não corresponde com a 
realidade, pois anualmente é observado um acréscimo no número de novas infecções de HIV 
e novos casos de aids nos estados do Norte do país.  
 Adicionalmente aos  desafios de cada país em relação ao controle da epidemia de 
HIV/aids, a Venezuela, a Guiana, o Suriname, e a Guiana Francesa, e o Brasil compartilham 
fronteiras, culturais e vidas cabendo mencionar que todos esses territórios estão intimamente 
relacionados com o Caribe.  
 As fronteiras são construções sociais, políticas, uma prática de pluralidade. 
Movimentos de um mundo contemporânio caracterizado pela busca urgente de uma 
sociedade em rede[12] e a aids é um dos maiores desafios atuais altamente associado à 
relações sociais principalmente sexuais. 
 A Guiana Francesa pode ser considerada um dos exemplos mais ativos da relação da 
mobilidade social e do HIV atualmente. Trata-se de um território europeu na América do Sul, 
que tem praticamente  eliminado as filas ativas de casos de aids e HIV, porém ainda observa 
constantemente e anualmente  novos casos de pessoas vivendo com HIV no seu território e 
mais de 80% das pessoas que vivem com o virus são de origem estrangeira. A Guiana é um 
território de migrantes e intensa mobilidade populacional, mesmo que de forma clandestina e 
tem um imenso desafio de atuação conjunta, pois os problemas enfrentados por este território 
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europeu é um reflexo dos problemas enfrentados nos países vizinhos. 
 A Venezuela possui atualmente as maiores taxas de gravidez na adolescencia da 
América Latina, embora tenha uma abrangente educação sexual (não obrigatoria) nas 
escolas. É um país atingido atualmente por grave crise econômica, o que dificulta a aquisição 
e distribuição de produtos médicos inclusive tratamentos e testes para HIV[10].  

No Suriname, profissionais do sexo masculinos e trangêneros tendem a ser mais 
afetados pelo HIV do que profissinais do sexo cis-mulheres. Em 2014 estimou-se que 69% 
dos homens profissionais do sexo no Suriname viviam com HIV em comparação as mulheres 
profissinais do sexo  (4%). Esses esses países possuem inúmeros desafios como: migração, 
desigualdades sociais, diversidade de lingua e cultura, porém esses desafios precisam estar 
em harmonia com um combate inteligente e acertivo contra o HIV. 
 Onze municipios do Brasil fazem fronteira diretamente com esses países no extremo 
norte da America do Sul, tornando-os protagonistas das estratégias e resoluções para os 
desafios comuns. Se o numero de novos caos de aids e novas infecções continuam 
aumentando,  uma estratégia de controle fundamental é a conscientização e informação da 
população à respeito das formas de prevenção do HIV. Os  municipios em foco  convivem 
diariamente com grande movimentação de pessoas nas zonas de fronteira, dado que em 
Oiapoque (AP), Bonfim (RR) e Pacaraima (RR) o numero de pessoas que trabalham em 
países estrangeiros é significativo.  
 Oiapoque (AP) é separado pelo rio Oiapoque da cidade-gêmea de Saint-Georges de 
l’Oyapock, na Guiana Francesa, Bonfim (RR) faz divisa com a cidade de Lethem, na Guiana 
e é separado pelo rio Tacutu da cidade gêmea de Lethem (Guiana) e o municipio de 
Pacaraima (RR) tem fronteira terrestre com a cidade-gêmea de Santa Elena de Uairén, na 
Venezuela.  
 Saint Georges é a primeira cidade de contato dos brasileiros com a Guiana Francesa. 
É constante a movimentação de barcos entre o Oiapoque, as trocas entre euro e real são 
diárias, as compras do lado francês e nas noites tranquilamente se encontra franceses no 
Brasil e brasileiros frequentando bares do outro lado do rio.  

A cidade de Lethem, por sua vez, é conhecida pelas compras e comércio barato local 
e de fácil acesso da população de Bonfim. O municipio brasileiro de Pacaraima é o primeiro 
acesso dos venezuelanos, constantes profissionais de sexo nas rual e intensa comunicação 
entre os municipios em geral. Esses mesmos municipios foram os que mais registraram casos 
de aids na região. É uma caracterista atual que a população vivente com HIV não tenha 
instrução ou possua apenas o fundamental completo, além dessa caracteristica observada, a 
via de transmissão em todos os municipios é a via heterossexual. 
  A facilidade de mobilidade e movimentação não pode ser confundida com algo 
desastroso e ruim, é um desafio dos países por parte dos poderes públicos entenderem 
melhor essa mobilidade, respeitando as populações e desenhando eficiente construção de 
estratégias inteligentes de conscientização e informação. A prevenção precisa ser um dos 
passos mais importantes antes mesmo de tratamento e teste em relação a aids e HIV. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A situação da aids na fronteira explicita as diferenciações regionais e locais, demonstra 
com clareza os desafios dos países vizinhos e abre questionamentos para estudos 
aprofundados sobre processos migratórios, sociais e a relação desses processos com a 
epidemia de Aids. O presente trabalho tem visa  continuar os estudos, de apresentar 
construções sólidas  abrindo possibilidades entendimento e de possiveis melhorias para as 
regiões transfronteiriças, comunidades e portadores de HIV de ambos os países vizinhos do 
Brasil.  
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ENTRE O ESTIGMA E O RECONHECIMENTO: A TERRITORIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL LGBT NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

 

SANTANA, Gabriel Augusto Coêlho de1 

GOMES, Rodrigo Dutra2 

RESUMO: 
O acesso aos serviços de saúde por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTQAI+) é 
marcado por estigmas e preconceitos dirigidos a esta comunidade. Um exemplo disso é a 
homossexualidade e a transexualidade terem sido consideradas doenças até 1990 e 2019, 
respectivamente. Combatendo a patologização de suas identidades, os movimentos LGBTQIA+ 
incluíram na sua agenda a mobilização por políticas de saúde especializadas. No Brasil, a Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBT), 
instituída em 2011, representou um avanço, trazendo o conceito de região de saúde para orientar sua 
implementação. Neste artigo abordamos a territorialização das políticas de saúde para a comunidade 
LGBTQIA+ na Região Metropolitana do Recife (RMR). Para compreender as diretrizes que norteiam a 
política, recorremos ao levantamento documental das leis, portarias e decretos que a instituíram. Em 
seguida, mapeamos as iniciativas municipais, estaduais e federais de abertura de ambulatórios LGBT 
e demais serviços especializados na RMR. Concluímos que os espaços de promoção da saúde para 
as pessoas LGBTQIA+, muito recentemente implantados, ainda estão desigualmente distribuídos no 
espaço metropolitano. 
 
Palavras-chave: Territorialização da Saúde, Política Nacional de Saúde LGBT, LGBTQIA+,  
 
ABSTRACT: 
Access to health services by lesbians, gays, bisexuals, transvestites and transsexuals (LGBTQAI +) is 
marked by stigmas and prejudices directed at subjects outside the heterosexual and cisgender 
standard. An example of this is that homosexuality and transsexuality were considered diseases until 
1990 and 2018, respectively. Combating the pathologization of their identities, the LGBTQIA + 
movements included the mobilization of specialized health policies on their agenda. In Brazil, the 
National Policy for Comprehensive Health for Lesbians, Gays, Bisexuals, Transvestites and 
Transsexuals (PNSILGBT), instituted in 2011, represented an advance, bringing the concept of health 
region to guide its implementation. In this article we address the territorialization of health policies for 
the LGBTQIA + community in the Metropolitan Region of Recife (RMR). In order to understand the 
guidelines that guide the policy, we resorted to the documentary survey of laws, ordinances and 
decrees. Then, we mapped the municipal, state and federal initiatives to open LGBT clinics and other 
services in the RMR. We conclude that the specialized health promotion spaces for LGBTQIA + 
people, all implemented very recently, are unevenly distributed in the metropolitan space. 
 
Keywords: Health Territorialization, National LGBT Health Policy, LGBTQIA  
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INTRODUÇÃO 

A relação entre as pessoas LGBTQIA+ e os serviços de saúde é permeada por 
estigmas e preconceitos, mas também por mobilizações da comunidade para a efetivação 
do acesso, sem discriminação, aos cuidados necessários para o seu bem estar. Isso porque 
tanto as orientações sexuais como as identidades de gênero desviantes da normatividade 
heterossexual e cisgênero foram consideradas por muito tempo pelo discurso médico como 
patologias, doenças passíveis de serem tratadas e superadas. 

Apenas em 1999 o Conselho Federal de Psicologia (CFP) proibiu, por meio de 
uma portaria, os profissionais por ele credenciados a realizarem procedimentos de reversão 
da orientação sexual de clientes, a chamada “cura gay”. Com relação às travestis e 
transexuais, uma instrução semelhante só viria a ser aprovada pelo CFP no ano de 2018. 
Até poucos anos atrás, as pessoas trans que desejassem alterar seu nome de acordo com a 
identidade de gênero deveriam apresentar à justiça um laudo que atestasse a disforia de 
gênero, retirada da Classificação Internacional de Doenças (CID) apenas em 2019.  

Somente em 2020 o Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou uma Ação 
Popular que pretendia suspender o efeito da portaria de 1999 do CFP e autorizar 
psicólogas(os) a atuarem para realizar a reversão da orientação sexual de gays, lésbicas ou 
bissexuais. O detalhe é que esta ação tinha sido vitoriosa em 2017 na primeira instância da 
Justiça Federal. A provável anulação da portaria do CFP causou revolta naquele ano e levou 
a manifestações em todo o Brasil, convocadas sob a consigna “não somos doentes”. 

O que estas datas tão recentes revelam é que a luta da comunidade LGBTQIA+ 
pela despatologização de suas identidades de gênero e orientações sexuais é uma questão 
do tempo presente. Mesmo com as importantes conquistas dos últimos anos, é preciso levar 
em consideração que não temos sequer uma geração de profissionais de saúde que não 
tenha sido formada em um contexto que ainda validava a transexualidade e mesmo a 
homossexualidade como doenças. Este quadro irá se refletir nos constrangimentos 
relatados por pessoas LGBTQIA+ quando precisam acessar serviços no sistema de saúde. 

Por este motivo, o acesso à saúde sem discriminação sempre esteve nas pautas 
dos movimentos LGBTQIA+. No Brasil, como fruto dessas mobilizações, temos a instituição 
da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (PNSILGBT) pelo Ministério da Saúde, no ano de 2011. Esta política 
estabelece as responsabilidades do Estado com a promoção da saúde da população 
LGBTQIA+, propõe serviços especializados de atenção à saúde da comunidade.  

Nosso objetivo com o presente trabalho é compreender como tem se dado a 
territorialização das políticas de saúde voltadas para a comunidade LGBTQIA+ na Região 
Metropolitana do Recife (RMR). Os resultados aqui apresentados constituem-se como 
dados preliminares da pesquisa intitulada “Por uma Geografia dos Homens Trans do Recife: 
do corpo como território dissidente à territoralização das políticas de saúde”, realizada no 
curso de doutorado em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  Pela 
temática abordada, optamos por sua apresentação no eixo temático de “políticas públicas 
voltadas à saúde” do X Simpósio Nacional de Geografia da Saúde. 
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PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO 

Consideramos como uma premissa básica para o cumprimento do objetivo proposto 
entender a origem dos conflitos que marcaram a relação da comunidade LGBTQIA+ com os 
serviços de saúde e o discurso médico. Por este motivo, recorremos ao estudo em que 
Michel Foucault (2018) propõe uma genealogia da sexualidade, destacando o papel do 
discurso científico moderno na produção do que chamou scientia sexualis. Sob o comando 
desta, os corpos e sexualidades tidos como desviantes dos padrões normativos do gênero 
passariam não só pela contestação moral, mas por um processo de patologização. 

Ainda na construção do referencial teórico sobre as relações entre a área da saúde e 
a comunidade LGBTQIA+, destacamos o trabalho de Lacqueur (2001) sobre a mudança no 
tratamento dado às relações entre corpo e gênero ao longo da história. O contributo de 
Judith Butler (2018, 2020) para a interpretação do corpo como constructo performativo 
produzido em meio a práticas regulatórias será também de grande valia, na medida o papel 
do discurso médico é central na construção dessa regulação.  

Na Geografia, destacaremos os trabalhos de Silva (2008, 2010) e Silva e Ornat 
(2016) como pioneiros na busca de uma aproximação do pensamento geográfico brasileiro 
com os estudos do corpo e da corporeidade pela Teoria Queer. Ambos consideram que na 
materialidade do espaço geográfico trás a força do discurso heteronormativo, fazendo 
pensarmos em como nos espaços de promoção da saúde refletem tais discursos. Ao pensar 
o corpo como espaço geográfico, esta abordagem evidencia as múltiplas escalas da 
patologização das LGBTQIA+, desde o corpo-território (HAESBAERT, 2020) até a 
territorialização das políticas de saúde no espaço metropolitano.  

 Os estudos do gênero e das sexualidades são fundamentais para compreender em 
que quadro emergem políticas de saúde voltadas para a comunidade LGBTQIA+ e serão 
abordados no tópico seguinte. Contudo, para analisarmos geograficamente a sua 
implementação é necessário que incorporemos ao quadro teórico de nossa pesquisa 
definições e conceitos da Geografia da Saúde. Nesse sentido, recorreremos às formulações 
de Santana (2014) sobre as barreiras e a acessibilidade aos serviços de saúde para discutir 
como tem se dado a efetivação da referida política na RMR.  

A noção de equidade (MUSGROVE, 1983) nos serviços de saúde é trazida ao 
debate, uma vez que o fator geográfico é decisivo para que determinados sujeitos acessem 
ou não os serviços especializados. Agregamos a esta análise também conceitos que estão 
presentes no próprio documento da PNSILGBT, como o de região de saúde, que faz parte 
das diretrizes gerais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em termos metodológicos, realizamos um levantamento documental das leis, 
portarias e decretos que institucionalizaram a política de saúde integral para a comunidade 
LGBTQIA+ no Brasil e no estado de Pernambuco. Buscamos identificar por meio deste 
levantamento os critérios geográficos elencados como para a implementação da política. O 
resultado deste levantamento é apresentado no quarto e último tópico do trabalho. 

Em seguida, consultando os veículos oficiais de comunicação das prefeituras 
municipais da RMR, governos estadual e federal, mapeamos as iniciativas nos três níveis de 
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poder que implementam a PNSILGBT, como a abertura de ambulatórios e outros serviços 
especializados. Por fim, realizamos uma leitura desse mapeamento pensando na 
acessibilidade dos serviços e em possíveis barreiras para a efetivação do acesso. 

 

A COMUNIDADE LGBTQIA+ FRENTE ÀS POLÍTICAS DE SAÚDE: ENTRE ESTIGMAS, 
PRECONCEITOS E A BUSCA POR EQUIDADE 

Muitos são os preconceitos que acompanham as pessoas LGBTQIA+ nas várias 
dimensões de suas vidas. O bullyng escolar, a negação de direitos civis aos casais 
homoafetivos, a expulsão de casa pela lgbtfobia familiar e a violência física nos espaços 
públicos são alguns deles. Nos debates sobre a saúde o estigma em relação à comunidade 
também está presente. Bastaria lembrar para isso da proibição que existiu até 2020 no 
Brasil para que homens gays pudessem doar sangue, resquício de uma visão de mundo que 
atribuiu o surgimento do HIV aos homossexuais. 

Contudo, o debate se revela ainda mais complexo. A comunidade LGBTQIA+ não foi 
apenas acusada de transmitir as doenças. Por um longo tempo as orientações sexuais e 
identidades de gênero que não correspondessem ao padrão heteronormativo eram 
consideradas patologias pelo discurso científico dominante. A Organização Mundial da 
Saúde só retirou a homossexualidade do rol de doenças em 1990. Com a transexualidade o 
mesmo procedimento ocorreu há apenas dois anos atrás.  

No Brasil, resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP)3 proibiram em 1999 e 
2018 os profissionais da área de realizarem terapias de reversão das sexualidades, a 
chamada “cura gay”, ou das identidades de gênero de pessoas trans e travestis. Até 2020, 
as portarias do CFP sofriam contestação. O STF confirmou a validade das resoluções 
naquele ano4, extinguindo definitivamente as ações judiciais que visavam derrubá-los.  

Diante de tantas ações que confirmam a existência de tantos questionamentos sobre 
a saúde da comunidade LGBTQIA+ que caracterizam essa população como doente, é 
necessário que nos perguntemos por quais caminhos esse estigma foi construído. Em 
História da Sexualidade 1, o filósofo francês Michel Foucault oferece pistas para o 
entendimento dessa questão. Segundo Foucault (2018) no Séc. XIX consolida-se a scientia 
sexualis, um regime de tratamento científico do sexo e da sexualidade que irá operar 
através da medicalização das condutas sexuais consideradas indesejáveis. 

 

3 Em 22 de março de 1999, o CFP publicou a Resolução 01/99 que estabelece: "Art. 3° - Os 
psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou 
práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para 
tratamentos não solicitados”. A resolução não fala sobre a transexualidade, que receberá tratamento 
semelhante do CFP em 2018, sendo retirada da CID em 2019. Íntegra da resolução: 
<https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf>. Acesso em 29 abr. 2021. 
4 Íntegra da decisão do STF que extinguiu a ação judicial contra a proibição do CFP das terapias de 
reversão das sexualidades e identidades de gênero. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2020/01/Decis%C3%A3o-Rcl-31818.pdf>. Acesso em 29 abr. 2021. 
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 Foucault registra uma mudança de qualidade no tratamento das questões da 
sexualidade. Ele afirma que “o domínio do sexo não será mais colocado, exclusivamente, 
sob o registro da culpa e do pecado, do excesso ou da transgressão, e sim no regime (que, 
aliás, nada mais é do que sua transposição) do normal e do patológico” (idem, p. 75). A 
partir deste momento, as identidades sexuais de pessoas LGBTQIA+ deixariam de ser 
apenas condenadas moralmente, passando a serem enquadradas como patológicas. 

Corrobora com a tese de Foucault o trabalho de Thomas Laqueur (2001) sobre a 
mudança de paradigma no tratamento do corpo e do gênero ao longo da história. Este autor 
identifica que já no Séc. XVIII começávamos a consolidar uma visão dualista sobre o corpo 
humano, o dimorfismo sexual, que separaria os corpos em duas categorias com base na 
genitália: macho e fêmea. Esta visão se contrapôs a sua antecessora, o isomorfismo sexual, 
segundo o qual todos os corpos estavam dentro de um único perfil, variando num gradiente 
hierárquico que ia do corpo masculino ao feminino, não em termos oposicionais. 

Uma consequência da adoção do dimorfismo sexual que nos acompanha até hoje é 
a busca de enquadrar como defeituosas as corporeidades que estão fora no padrão binário 
macho/fêmea, deixando na margem da norma os corpos intersexuais (antes chamados de 
hermafroditas), trans e travestis. Paul Preciado (2017, p. 134) critica essa visão, ressaltando 
a multiplicidade de formas corporais existentes e registrando que “os corpos que se 
apresentam ante uma exploração visual como ‘intersexuais’ são submetidos a uma longa 
série de operações genitais que duram até o momento da pré-adolescência”. 

Os trabalhos acima elencados revelam o papel da ciência e das práticas médicas na 
produção do que Foucault chamou ironicamente “verdade do sexo”. Embora os corpos 
sejam diversos, serão cientificamente enquadrados na normatividade binária desde a mais 
tenra idade. Assim, o fundamento do conflito entre a corporeidade LGBTQIA+ e os serviços 
de saúde são as práticas regulatórias que se consolidaram no período moderno, 
estabelecendo o binarismo que anula outras corporeidades possíveis. Nas palavras de 
Laqueur (2001, p. 190) é no período moderno que os dois sexos “foram inventados como 
um novo fundamento para o gênero”. 

Para Judith Butler (2018, 2019), essas práticas discursivas regulatórias vão 
constituindo de maneira performática a linearidade entre sexo-gênero-desejo. Por este 
mecanismo, o corpo que for enquadrado como naturalmente macho, será indiscutivelmente 
um homem em termos de gênero e se relacionará necessariamente com uma mulher. 
Geógrafas feministas como Joseli Silva (2010) buscaram incluir o gênero performativo de 
Butler nas análises do espaço geográfico. Ela afirma que 

Ao incorporar a performatividade como exercício do gênero, 
entendido como representação social, a Geografia evidencia a importância 
da incorporação do espaço e do tempo nas análises das experiências da 
vivência cotidiana e concreta e as possibilidades de subversão da própria 
ordem compulsória de gênero da sociedade heteronormativa (SILVA, 2010, 
p.43). 
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 Concordando com a visão da autora, podemos pensar os espaços de promoção da 
saúde, tais como hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, como espaços que 
possuem um elevado poder performativo. O discurso científico moderno e as práticas 
médicas são centrais na produção de um saber/poder acerca do corpo, do sexo, do gênero 
e das sexualidades. Isso terá um rebatimento direto na forma como são tratados nos 
espaços de saúde os sujeitos dissidentes das normas de gênero e sexualidade. 

Como exemplificamos, as práticas regulatórias que acabam por patologizar as 
identidades LGBTQIA+ nos acompanham até os dias atuais. Quando tais práticas ocorrem 
nos espaços de promoção da saúde com lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, 
acabam por provocarem o constrangimento desses sujeitos. Essa estigmatização, quando 
reinterada, resulta na produção de espaços interditos, definidos por Silva (2008) como 
aqueles em que as práticas discursivas contribuem para a exclusão de sujeitos cuja 
orientação sexual ou identidade de gênero não sejam heteronormativas.  

Ao entrevistar profissionais de saúde sobre o atendimento de pessoas LGBTQIA+ no 
SUS, Guimarães (2018, p. 131) concluiu que havia da parte desses uma “definição desta 
população como ‘grupo de risco’, em grande parte pela associação da condição LGBT com 
outros comportamentos moralmente condenáveis [...] encontra-se a tendência à 
generalização da vinculação da condição LGBT com transtornos mentais”. Tais conclusões 
revela que a patologização das identidades LGBTQIA+ continua sendo um problema. 

Contudo, como sublinham Silva e Ornat (2016, p. 64), “os corpos em permanente 
processo de negociação com outros espaços ajustam suas posições no mundo, sendo 
também eles lugares de algutinação de negociações internas e externas de poder”. Não há 
uma passividade da comunidade LGBTQIA+ frente ao quadro de estigmatização. Ao 
contrário, verifica-se uma longa trajetória de mobilizações pelo acesso equânime à saúde, 
isto é, que não trate os sujeitos dissidentes como presumidamente heterossexuais e 
cisgênero, mas que tampouco os discrimine em função das diferenças. 

Estas mobilizações resultaram na institucionalização de uma política nacional de 
saúde dirigida especificamente à população LGBTQIA+. Como nosso objetivo é entender 
como está se dando a territorialização dessa política na Região Metropolitana do Recife, 
buscamos no tópico seguinte abordar as leis, as portarias e decretos que a regulamentaram 
no Brasil, no estado de Pernambuco e nos municípios da RMR. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE INTEGRAL PARA AS LGBTQIA+ E SUA TERRITORIALIZAÇÃO 

 Instituída pelo Ministério da Saúde por meio da portaria nº 2.836 (BRASIL, 2011), a 
Política Nacional de Saúde Integral LGBT (BRASIL, 2013) reflete preocupações históricas 
dos movimentos de pessoas LGBTQIA+ com o tratamento dispensado a esta comunidade 
no âmbito do SUS. Essas preocupações tinham sido expressas na 13ª Conferência Nacional 
de Saúde (BRASIL, 2008), a partir da qual a orientação sexual e a identidade de gênero 
passam a figurar entre os determinantes sociais da saúde. O relatório final da conferência 
estabelecia como papel do Estado 
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Assegurar a gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis (GLBTT5) o 
acesso equânime, respeitoso e de qualidade aos cuidados e serviços de 
saúde nas três esferas de governo, inclusive na abordagem da 
soropositividade ao HIV e às doenças sexualmente transmissíveis (DST)6. 
Reconhecer as temáticas que envolvam a orientação sexual e as suas 
conseqüências sobre as concepções e práticas da saúde, da inclusão de 
item sobre livre expressão sexual nos formulários, da inclusão dos recortes 
raciais, geracionais, de gênero e livre expressão sexual na política de 
educação permanente, da sensibilização dos profissionais a respeito dos 
direitos deste público e da implantação de grupos de promoção à saúde da 
população GLBTT nas unidades de saúde e saúde da família [...] (BRASIL, 
2008, p. 23). 

 A conferência de 2008 foi um marco para a inclusão da diversidade sexual nas 
políticas de saúde no Brasil. Como o texto revela, foram ali apontadas as principais 
reivindicações do movimento naquele período. Acesso com equidade aos serviços de 
saúde, respeito em lugar do estigma no tratamento das IST, sensibilização dos profissionais 
de saúde para lidar com a comunidade LGBTQIA+ sem discriminação. 

Estas preocupações refletiram-se nos objetivos da PNSILGBT (BRASIL, 2011), onde 
a equidade aparece como princípio norteador das ações. Os objetivos abordam, entre outras 
coisas, a inclusão da orientação sexual e identidade de gênero nos processos formativos do 
SUS para trabalhadores da saúde (objetivo XXI), com vistas a eliminar o preconceito e da 
discriminação da comunidade LGBTQIA+ nos serviços de saúde (objetivo XVI). 

 Ao distribuir as responsabilidades entre os entes federados (União, estados e 
municípios), a portaria da PNSILGBT atribuiu aos estados a competência de “incentivar a 
criação de espaços de promoção da equidade em saúde nos Estados e Municípios” 
(BRASIL, 2011). Nesta formulação, as diretrizes nacionais acabam por reconhecer a 
importância de espaços especializados para um acolhimento equânime das LGBTQIA+, 
justamente por sofrerem processos de discriminação em outros espaços. 

 O texto final da PNSILGBT (BRASIL, 2013) trás novamente o componente espacial 
para esta política. Segundo o documento, sua implementação deve considerar o conceito de 
região de saúde, “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados” (BRASIL, 2013, p. 27). Nesse 

 

5 Na trajetória dos movimentos de diversidade sexual, a sigla que simboliza a comunidade foi 
modificada por diversas vezes para abarcar segmentos não representados  anteriormente. Saímos da 
sigla GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) para GLBTT, pela inclusão de bisseuxais, pessoas trans 
e travestis. A designação foi substituída por LGBT, para ampliar visibilidade das lésbicas na 
composição dos movimentos. Na redação deste trabalho, temos utilizado a designação LGBTQIA+, 
que acrescenta à sigla queer (sujeitos fora do binário de gênero), intersexo, assexuais e o “+” para 
admitir a existência de outros sujeitos dissidentes além dos que a sigla abarca. 
6 Atualmente esta sigla vem sendo substituída por IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). 
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sentido, optamos por discutir a territorialização da PNSILGBT em escala metropolitana do 
Recife, considerando os 15 municípios da RMR. 

 Mas que sentido atribuímos ao termo territorialização? Seria um equivalente da 
distribuição espacial dos equipamentos de saúde? Esta, sem dúvidas, deve ser 
considerada. Mas pensá-la como única forma de territorialização das políticas de saúde 
seria insuficiente, uma redução do próprio conceito de território. Como registra Saquet 
(2007, p. 73), “território significa (i)materialidade: não é apenas substrato (palco) ou formas 
espaciais, nem apenas relações sociais”.  

 Corroborando com esta visão do território, consideramos a territorialização da 
PNSILGBT na Região Metropolitana do Recife em sua (i)materialidade. Sem dúvidas, a 
construção de ambulatórios especializados ou espaços de atendimento cirúrgico para a 
comunidade LGBTQIA+ constitui-se enquanto prática territorial. Mas são igualmente 
territorializantes da PNSILGBT os processos formativos com profissionais de saúde que irão 
atuar em postos dos bairros, ou os agentes com que visitarão os domicílios. Sensibilizados 
sobre a relevância da orientação sexual e das identidades de gênero na saúde, os 
profissionais poderão levar, no nível da atenção básica, a PNSILGBT aos locais em que os 
serviços especializados ainda não existem. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A TERRITORIALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
SAÚDE INTEGRAL LGBT NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

 Consultando os sites das prefeituras municipais da RMR e da secretaria de saúde de 
Pernambuco, é possível identificar os equipamentos públicos de saúde voltados para o 
atendimento especializado da comunidade LGBTQIA+ e as ações que foram realizadas de 
acordo com os objetivos da PNSILGBT. Por meio do levantamento, constatamos que a 
união, estados e municípios estão envolvidos na implementação da política, com algum 
nível de articulação entre eles. 

 Atualmente, a RMR conta com seis espaços para o atendimento especializado da 
comunidade LGBTQIA+ (quadro 01). Todos foram criados após a publicação da PNSILGBT 
(BRASIL, 2013), funcionando em unidades hospitalares já existentes ou sendo inaugurados 
de forma autônoma. Ao tratarmos da territorialização da PNSILGBT, esse aspecto importa, 
pois como expusemos anteriormente, há uma tensa relação entre os serviços de saúde já 
consolidados e a comunidade, sendo muitas vezes produzidas interdições espaciais na 
experiência dos sujeitos dissidentes com esses equipamentos. 

No quadro 01, apresentamos os espaços especializados na saúde LGBTQIA+ da 
RMR por ano de inauguração, público atendido e nível da administração pública ao qual 
estão vinculados.  

O primeiro deles é o Espaço Trans do Hospital das Clínicas (HC), inaugurado em 
2014 após o hospital ser habilitado para o acompanhamento e realização do processo 
transsexualizador (BRASIL, 2014), o espaço está entre os cinco primeiros do país 
credenciados para este serviço. Sua administração é a única de competência federal, 
compartilhada pela UFPE e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 
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QUADRO 01 – ESPAÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE LGBTQIA+ NA RMR 

UNIDADE DE SAÚDE RESPONSÁVEL INAUGURAÇÃO PÚBLICO 

Espaço Trans do 
Hospital das Clínicas 

 
UFPE (União) 

 
2014 

 

 
Travestis e Transexuais 

Ambulatório LBT do 
Hospital da Mulher 

Prefeitura Municipal do 
Recife 

 
2016 

 

Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais 

Espaço Trans 
Identidades do CISAM 

Universidade de 
Pernambuco - UPE 

(estado) 

 
2016 

 

 
Travestis e Transexuais 

Ambulatório LGBT 
Patrícia Gomes 

Prefeitura Municipal do 
Recife 

 
2017 

Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 
Ambulatório LGBT 
Darlen Gasparelly 

Prefeitura Municipal de 
Camaragibe 

 
2018 

 

Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 
Ambulatório LGBT de 

Jaboatão dos 
Guararapes 

Prefeitura Municipal de 
Jaboatão dos 
Guararapes 

 
2021 

 

Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

Fontes: Prefeitura do Recife, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Prefeitura de Camaragibe, 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, Governo do Estado de Pernambuco. 

Observando conjuntamente as informações dos espaços, algumas características 
podem ser destacadas. No que concerne ao tempo, são muito recentes os serviços 
especializados na saúde da comunidade LGBTQIA+. Na RMR, apenas um deles tem mais 
de cinco anos de existência. O último deles acaba de ser inaugurado. Essa informação nos 
indica o tempo necessário para que a política defendida na conferência de 2008, 
institucionalizada em 2011 e publicada em 2013 finalmente se materializasse em espaços 
de promoção da equidade em saúde no estado e nos municípios. 

Uma segunda questão é o nível de abrangência dos serviços oferecidos nos 
espaços. Sendo quatro deles de administração das prefeituras, um estadual e outro federal, 
o uso dos ambulatórios LGBT e LBT tende a ficar restringido aos moradores (as) de seus 
municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe). Apenas três dos quinze 
municípios da RMR possuem ambulatórios LGBT, o que dificultará o acesso ao atendimento 
primário e o encaminhamento das demandas de maior complexidade. 

Outro dado importante é que também quatro das seis unidades especializadas 
encontram-se no município do Recife, sendo duas de administração da prefeitura e outras 
duas em hospitais universitários. Isso, por um lado, facilita o acesso aos moradores (as) da 
capital, pois “a utilização dos serviços (procura expressa) faz-se, em muitos casos, como 
reflexo da maior proximidade relativamente aos utilizadores” (SANTANA, 2014, p. 113). Por 
outro, a distância pode constituir uma barreira no acesso aos serviços pelos usuários ( as) 
de outros municípios, lembrando que duas das quatro unidades são de administração 
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estadual e federal. Como o mapa 01 ilustra, verificamos uma concentração desses 
equipamentos em 3 municípios contíguos.  

MAPA 01 – INICIATIVAS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL LGBT NA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR) 

Fonte: IBGE (adaptado pelo autor). Com informações das prefeituras municipais do Recife, Jaboatão 
dos Guararapes, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Olinda, Paulista, Camaragibe e Secretaria Estadual de 
Saúde de Pernambuco. 

 A grande maioria dos municípios (12) da RMR ainda não possui nenhum espaço de 
promoção da equidade em saúde para a comunidade LGBTQIA+, sendo que em oito deles 
não encontramos qualquer registro de ações vinculadas aos objetivos do PNSILGBT. Além 
dos três municípios com serviços especializados em funcionamento, o mapa também 
destaca quatro outros (Ipojuca, Olinda, Paulista e Ilha de Itamaracá) onde, por meio de 
parceria entre a secretaria estadual de saúde e as prefeituras municipais, foram realizadas 
formações sobre diversidade sexual e de gênero com os profissionais de saúde. 
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 Embora as formações estejam vinculadas ao objetivo da PNSILGBT de erradicar a 
discriminação lgbfóbica nos serviços de saúde, somente um aprofundamento da pesquisa 
nos municípios em que elas ocorreram traria mais informações sobre seus desdobramentos. 
Se a sensibilização dos profissionais dá um passo na territorialização das políticas de saúde 
para as LGBTQIA+, é preciso saber como isso tem repercutido em termos de atendimento a 
essa comunidade nas unidades de saúde. Por não existirem serviços especializados nas 
cidades em que a formação ocorreu, a atuação desses profissionais é essencial para que a 
política crie raízes nas unidades existentes. 

Alguns municípios de RMR possuem órgãos voltados à promoção dos direitos da 
comunidade LGBTQIA+,contudo não tem registros de ações vinculadas ao campo da saúde. 
É o caso de São Lourenço da Mata, Goiana, Moreno, Igarassu e Cabo de Santo Agostinho. 
Adotando como critério a vinculação das ações aos objetivos da PNSILGBT, tais municípios 
não figuram entre os que deram início implementação da política. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em dezembro de 2021 a Política Nacional de Saúde Integral LGBT completará 
dez anos de institucionalização pelo Ministério da Saúde do Brasil. Trata-se de uma data 
oportuna para que gestores públicos, profissionais de saúde, os movimentos LGBTQIA+ e a 
Universidade realizem avaliações de como a política está sendo implementada, dos 
obstáculos que ela enfrenta, das conquistas que devem ser fortalecidas.  

Entendemos que a Geografia pode contribuir com este balanço. Para isso, é 
necessário reconhecermos que a diversidade sexual e de gênero, além de ser determinante 
social da saúde, é constitutiva do espaço geográfico e por ele constituída. Como fazer para 
unidades de saúde não serem espaços interditos para a comunidade LGBTQIA+? É 
possível reduzir barreiras para um acesso equânime? Como fazê-lo? Uma leitura geográfica 
sobre a territorialização da PNSILGBT pode ajudar a responder essas questões. 

A Região Metropolitana do Recife abarca um conjunto de quinze municípios, dos 
quais oito não registraram quaisquer iniciativas no campo da saúde para pessoas 
LGBTQIA+. Três municípios concentram todos os equipamentos públicos especializados. 
Essa concentração dificulta o acesso por parte de moradores de municípios mais distantes 
da capital. Além disso, quatro dos seis equipamentos são municipais, sendo acessados 
exclusiva ou prioritariamente por seus munícipes.  

Contudo, a territorialização da PNSILGBT também se dá por meio da atuação de 
profissionais sensibilizados por essa política. Em alguns municípios sem unidades 
especializadas já ocorreram formações com profissionais de saúde sobre a saúde equânime 
para a comunidade LGBTQIA+. A ação desses profissionais postos de saúde dos bairros, 
nas visitas domiciliares, também constitui a (i)materialidade do território, sendo necessário 
investigar como a sensibilização dos mesmos impacta na territorialização da PNSILGBT. 

Durante todos os esses anos, seguimos convivendo com visões patologizantes 
contra os sujeitos dissidentes das normas cisgênero e heterossexual. Até o ano de 2020, 
psicólogos reivindicavam na justiça a possibilidade de realizarem terapias de reversão da 
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orientação sexual e identidade de gênero dos pacientes. Até 2020, a doação de sangue por 
homossexuais seguia sendo obstruída por normas preconceituosas.  

Não podemos deixar de registrar o nexo existente entre a estigmatização das 
LGBTQIA+ como doentes e a crescente organização política de setores conservadores da 
sociedade brasileira. Essa questão se reflete nas posturas de profissionais em várias áreas, 
a saúde incluída, podendo submeter às conquistas alcançadas uma dinâmica de 
retrocessos. Da mesma forma, o subfinanciamento do SUS ameaça a implementação das 
políticas afirmativas da diversidade sexual e de gênero. Estarmos atentos a esse contexto é 
fundamental para posicionarmos a Geografia na defesa da saúde como um direito para 
todas as pessoas. 
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Análise do padrão de sexo e faixa etária dos falecidos de câncer de esôfago no sul do 
Brasil 

SILVA, Gabriel Rodrigues Rocha e1 

GURGEL, Helen2 

SALES, Luiz Belino Ferreira3 

RESUMO: 
A pesquisa tem por objetivo descrever a dinâmica espaço-temporal dos óbitos por câncer de esôfago 
na região Sul do Brasil, a partir de sexo e faixa etária, durante os anos de 2007 a 2017, e segundo 
municípios de residência. A pesquisa trata-se de um estudo descritivo, de abordagem metodológica 
quantitativa. Identificamos que o Rio Grande do Sul, o Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Minas 
Gerais têm as maiores taxas de mortalidade por câncer de esôfago. A distribuição temporal anual de 
casos é contínua e a distribuição espacial de taxas de mortalidade é concentrada nas mesorregiões do 
Noroeste Rio-Grandense, Região Metropolitana de Porto Alegre e Centro Oriental Rio-Grandense para 
ambos os sexos. Devido a maior mortalidade masculina, seguindo a tendência mundial e brasileira, as 
mesorregiões do Nordeste Rio-Grandense, Sudoeste Paranaense, Norte Central Paranaense e Oeste 
Catarinense apresentam concentrações para esse sexo. Se concentram na faixa etária dos 75-79 anos 
os óbitos femininos e aos 60-64 anos os masculinos no Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa 
Catarina, o ápice de óbitos de mulheres é na faixa dos 65-69 anos e o dos homens é aos 60-64 anos. 
Esta pesquisa atualiza o perfil epidemiológico da região que, quando mencionada, não ultrapassava a 
análise regional, então também o aprofunda. 

Palavras-chave: Câncer de esôfago, Região Sul, Taxa de mortalidade, Sexo, Faixa etária. 
 
ABSTRACT: 
The research aims to describe the temporal-spatial dynamics of deaths from esophageal cancer in the 
southern region of Brazil, from sex and age group, during the years 2007 to 2017, according to 
municipalities of residence. The research is a descriptive study, with a quantitative methodological 
approach. We found that Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná and Minas Gerais 
have the highest mortality rates from esophageal cancer. The annual temporal distribution of cases is 
continuous and the spatial distribution of mortality rates is concentrated in the mesoregions of the 
Northwest Rio-Grandense, Metropolitan Region of Porto Alegre and Centro Oriental Rio-Grandense for 
both sexes. Due to the higher male mortality, following the world and Brazilian trend, the mesoregions 
of the Northeast Rio-Grandense, Southwest Paranaense, North Central Paranaense and Western 
Catarinense present concentrations for this sex. Female deaths are concentrated in the 75-79 year age 
group and in the male deaths in the 60-64 year age group in Rio Grande do Sul. In Paraná and Santa 
Catarina, the peak of women's deaths is in the 65-69 age group and the of men is at 60-64 years old. 
This research updates the epidemiological profile of the region, which, when mentioned, did not go 
beyond the regional analysis, so it also deepens it. 
Keywords: Esophageal cancer, South Region, Mortality rate, Sex, Age group. 
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INTRODUÇÃO  

De acordo com o Relatório Mundial do Câncer de 2020, produzido pela Agência 
Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, sigla em inglês), agência especializada da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em neoplasias, o câncer de esôfago foi o oitavo tipo 
de neoplasia maligna mais recorrente mundialmente e ocupa o sexto lugar como principal 
causador de óbitos ao redor do mundo (WHO, 2020). 

O câncer se demonstra como um desafio notável para os países classificados 
como desenvolvidos e em desenvolvimento que estão em estágio de menor demanda por 
atendimento a doenças infecto parasitárias, pois passaram ou estão passando por uma 
transição epidemiológica (GUERRA, GALLO, MENDONÇA, 2005; WHO, 2020). Entendemos 
que essa mudança aponta para a necessidade de volver gradativamente a atenção para o 
planejamento/estabelecimento de uma assistência em saúde capaz de lidar com doenças 
crônico-degenerativas e suas ramificações. No entanto, em casos de uma transição 
epidemiológica incompleta4, o sistema de saúde deve estar preparado para lidar com ambas 
realidades concomitante, ou seja, incidências e mortalidades simultâneas no sistema de 
saúde por doenças crônico-degenerativas e infecto parasitárias. Esse é o caso de países na 
América Latina, com tendências epidemiológicas que apresentam padrões de comportamento 
distinto do modelo inicial de transição epidemiológica (CARMO, 2020).  

No Brasil, segundo análise exploratória do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), nos anos de 2007 e 2008, o câncer de esôfago foi a sexta causa de morte 
mais frequente por neoplasia maligna no país, evoluindo para a sétima posição em 2009 e, 
da mesma forma, em 2010. A partir de 2011 e até 2017, o câncer de esôfago permaneceu 
como a oitava maior mortalidade dentre as enfermidades do Capítulo 2 - Neoplasia [tumores] 
- da atual Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-10), colocação compatível com a atual posição dessa neoplasia mundialmente. 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2020), estima-se que em 2020 tenham 11.390 
novos casos de câncer de esôfago no Brasil, majoritariamente na população masculina 
(76,2%).  

O código C15 da CID-10 corresponde ao câncer de esôfago, agrupando o 
carcinoma das células escamosas do esôfago (CEE) e o adenocarcinoma de esôfago, ambos 
com fatores de risco e perfil epidemiológico específicos (WHO, 2020). 

Ainda de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o Rio Grande 
do Sul liderou, em comparação às demais unidades da federação, no quesito mortalidade por 
câncer de esôfago entre os anos de 2007 a 2017. Os estados do Paraná e Santa Catarina 
sempre estiveram entre as cinco maiores taxas de mortalidade por neoplasias malignas de 
esôfago. Segundo o mesmo banco de dados, os estados da região Sul congregaram 21.518 

 
4 Carmo (2020) explica que o fenômeno de transição epidemiológica incompleta consiste em uma 
redução relativa de óbitos por doenças transmissíveis em um cenário no qual as mesmas coexistem 
com o aumento de doenças crônico-degenerativas. 
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óbitos nesse período por conta da neoplasia em questão, sendo o motivo do recorte espacial 
focado na Região Sul. 

A presente pesquisa tem como objetivo descrever a dinâmica espaço-temporal 
dos óbitos por câncer de esôfago na região Sul do Brasil, a partir de sexo e faixa etária, 
durante os anos de 2007 a 2017 e segundo municípios de residência. A caracterização foi 
realizada com as colunas de idade e sexo biológico do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM). 

Fatores de risco do câncer de esôfago 

Os principais fatores de risco conhecidos atualmente para o câncer esofágico no 
mundo são o álcool e o tabaco (WHO, 2014; WHO, 2020). Entretanto, o consumo exagerado 
de gorduras, a baixa ingestão de fibra, o sedentarismo e o consumo de bebidas quentes 
demais5 são considerados agentes carcinogênicos (BAÚ, HUTH, 2011, WHO, 2014). Não há 
estudo abrangente o suficiente que indique uma predisposição genética para o câncer de 
esôfago, mas há estudos que apontam a possibilidade de associação (WHO, 2020). 

Atualmente, a Lista de Classificação da Organização Mundial da Saúde explicita 
sete agentes carcinogênicos com evidência suficiente para confirmar como causadores do 
câncer de esôfago. Sendo eles, acetaldeído associado com o consumo de bebidas alcoólicas, 
betel quid com tabaco e sem tabaco, tabaco com e sem fumaça, radiação X e gama. Na classe 
de agentes carcinogênicos com evidências limitadas, ou seja, que tem estudos que apontam 
a relação, porém necessitam de mais estudos que embasam a relação causal, estão a 
lavagem a seco para os profissionais da área, picles tradicional asiático, indústria de produção 
de borracha e o consumo de bebidas muito quente (WHO, 2019). 

Os fatores de risco dos dois tipos de câncer de esôfago, apresentados na Quadro 
1, foram divulgados pelo Relatório Mundial do Câncer de 2020 e apresentam níveis de 
associação positiva cientificamente embasada. 

Consoante a IARC (WHO, 2020), a inalação de queima de material orgânico e 
mineral em ambientes de baixa ventilação pode ocasionar regiões de alta incidência de CEE, 
assim como a combustão em automóveis e a queima de combustíveis industriais.  

 

 

 

 

 
5 Configura-se aqui uma bebida excessivamente quente para consumo humano quando excede a 
marca de 65ºC. 
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Quadro 1 - Associação positiva do Fatores de Risco, segundo a revisão da literatura científica. 

Fatores de Risco Carcinoma escamoso de 
esôfago 

Adenocarcinoma de 
esôfago 

Sexo Biológico Maior disposição em 
Homens do que em Mulheres 

Maior disposição em 
Homens do que em Mulheres 

Raça Maior disposição em Negros 
do que em Brancos 

Maior disposição em Brancos 
do que em Negros 

Obesidade Dados limitados Muitas associações 

Uso de Tabaco Muitas associações Poucas associações 

Consumo de Álcool Muitas associações Sem associação 

Doença do refluxo 
gastresofágico Sem dados Muitas associações 

Suscetibilidade Genética Poucas associações Pouquíssimas associações 

Bebidas muito quentes Algumas associações Sem dados 

Baixo status socioeconômico Algumas associações Dados limitados 

Infecção por Helicobacter 
pylori Sem associação Associação protetiva 

Má higiene oral Poucas associações Dados limitados 

Uso de Ópio Poucas associações Sem dados 

Poluição do ar em ambientes 
internos Pouquíssimas associações Sem dados 

Água não encanada Pouquíssimas associações Sem dados 

Fonte: Relatório Mundial do Câncer (WHO, 2020, p. 327). Adaptado pelos autores. 

Em áreas de cluster em que a proporção de gênero é equilibrada, diferentes 
fatores, além do álcool e tabaco, podem estar associados. Para citar alguns exemplos, o déficit 
de vitaminas, especialmente do composto orgânico riboflavina, a ausência de água encanada, 
a baixa ingestão de selênio, a má higiene bucal e/ou uso de ópio são agravantes. Em 
ambientes ocupacionais, as indústrias têxtil e de fundição de metal são classificadas como 
fatores de risco ambiental aos seus trabalhadores (WHO, 2020). 
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Em nível nacional, o documento “Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o 
carcinoma esofágico do Brasil”6 considera o fumo, a obesidade e o consumo de álcool como 
os principais fatores de risco. Outros fatores de risco menos frequentes, segundo a Portaria, 
são “a tilose ou Síndrome Plummer-Vinso7[...], anemia ferropriva e membranas esofágicas; e 
acalasia8[...]” (BRASIL, 2014, p. 2).  

Em relação ao adenocarcinoma, o esôfago de Barret9 e a obesidade consistem 
nos fatores de risco preponderantes. Estudos observacionais sobre o efeito protetor de 
medicamentos, como aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais, e dieta rica em fibra foram 
reportados positivamente (BRASIL, 2014).  

A bebida quente no Sul   

No caso do carcinoma escamoso de esôfago, as bebidas muito quentes compõem 
o Grupo 2A (Provavelmente Cancerígeno), sendo uma questão para diversas culturas que 
têm o hábito de consumir bebidas locais em temperatura quente. Estudos realizados na 
Tanzânia (MUNISHI, et al., 2015), Irã (MUÑOZ, et al., 1982; ISLAMI, et al., 2009), China 
(MUÑOZ, et al., 1982; LIN; et al, 2011), Turquia (KOCA, et al., 2018), Singapura (JONG, et 
al., 1974), França (LAUNOY, et al., 1998), América do Sul (CASTELLSAGUÉ, et al., 2000), 
Uruguai (STEFANI, et al., 1990) e, inclusive, Sul do Brasil (VICTORA, et al., 1987) sustentam 
a preocupação em relação ao consumo de diversas bebidas em temperaturas 
excessivamente elevadas. 

O chimarrão é uma bebida produzida pela erva Ilex paraguariensis, nativa do Sul 
do Brasil, e é reconhecido como parte do alicerce de construção da identidade histórica, 
cultural e econômica do país (OLIVEIRA; ROTTA, 1983; ASSMANN, 2018). No Sul do Brasil, 
o chimarrão causa maior preocupação do que o café, apesar de ambas serem mencionadas 
pela OMS, por ser uma bebida regional, consumida próximo a 70ºC e ingerida com um 
canudo, chamado bomba, que leva a bebida para a parte posterior da língua e orofaringe 
resultando, gradativamente, em lesões (BARROS, et al., 2000; WHO, 2016; ASSMANN, 
2018). 

 

 

 

 
6Publicado no Diário Oficial da União em 16 dezembro de 2014. 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt1439_16_12_2014.html> 
7 “Síndrome provavelmente associada a deficiência de ferro e que tem como característica a tríade 
disfagia” (BRASIL, 2014, p. 2).                                                                                  
8 “Uma desordem neurodegenerativa da motilidade do esôfago que compromete o peristaltismo e evolui 
para a perda da função do esfíncter inferior do esôfago e faz parte das alterações encontradas na 
Doença de Chagas” (BRASIL, 2014, p. 2). 
9 “Alteração definida como a transformação do epitélio escamoso do esôfago distal para o epitélio 
colunar especializado, a metaplasia intestinal” (BRASIL, 2014, p. 2). 
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MÉTODOS 

A pesquisa trata-se de um estudo descritivo do padrão de sexo e faixa etária dos 
falecidos por neoplasia maligna do esôfago no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 
entre os anos de 2007 a 2017, isto é, de janeiro de 2007 a dezembro de 2017.  Os dados 
disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)10 
foram obtidos em formato DBC. Os quais, foram convertidos em XLS em software livre para 
análise de dados, chamado RStudio, permitindo analisar os dados em editor de planilha 
eletrônica. Foi utilizado para tal o Microsoft Excel 2013, onde foi realizada a estatística básica 
dos dados e gerado tabelas e gráficos que compõem essa pesquisa.  

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi empregado na coleta dos 
dados referentes aos óbitos para as Unidades da Federação do Sul do Brasil nos 11 anos, 
que se iniciaram em 2007. Os dados foram selecionados a partir da causa base do óbito de 
código C15 da Classificação Internacional de Doenças - 10ª revisão (CID-10), ou seja, o 
câncer de esôfago, e filtrados segundo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. As faixas etárias foram separadas em intervalo de 4 anos de acordo com a coluna 
IDADE do SIM. 

O cálculo das taxas de mortalidade por sexo foi feito com denominadores obtidos 
de estimativas do Ministério da Saúde, disponibilizados durante a pandemia do COVID-19, e 
o cálculo das taxas seguiram a seguinte equação: 

Número de óbitos de homens ou mulheres residentes falecidas por C15            x 100.000 
População total residente de homens ou mulheres, de acordo com sexo do 

numerador 
O cálculo das taxas de mortalidade estadual seguiu a seguinte equação: 

Número de óbitos de homens ou mulheres residentes falecidas por C15           x 1.000.000 
População total residente 

Resultados e Discussão 

A construção de um perfil epidemiológico subsidia o setor de saúde em ações de 
planejamento e execução de serviços, como campanhas de prevenção aos fatores de risco, 
focados nas pessoas com as características dos grupos mais afetados. Tendo isso em mente, 
a região foi selecionada para ser comparada aos perfis nacionais publicados previamente. 

A região do estudo foi selecionada em análise exploratória dos falecimentos por 
câncer de esôfago em escala estadual, onde foi identificado que os três estados do Sul 
estavam sempre entre as cinco maiores taxas de mortalidade para essa enfermidade, entre 
2007 e 2017 (Figura 1). Dentre as regiões, o Sudeste vem logo em seguida com as maiores 
taxas de mortalidade, sendo o Espírito Santo, recorrentemente, o segundo estado com a 
maior delas, atrás apenas do Rio Grande do Sul, o qual mantem a liderança em todo recorte 
temporal.  

 
10 A plataforma pode ser acessada em < http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/ > Último acesso em 15 de 
novembro de 2020. 
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Figura 1 – Análise exploratória do câncer de esôfago nas Unidades da Federação (2007-

2017). 

 

Fonte dos dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2020. Elaborado pelos 
autores. 
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Conforme demonstrado na Figura 2, a região Sul não apresenta um aumento 
anual circunstancial de óbitos, assim como nenhum dos estados quando analisados 
individualmente. 

Figura 2 – Análise temporal dos óbitos absolutos por câncer de esôfago na Região Sul (2007-

2017). 

 

Fonte dos dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2020. Elaborado pelos 
autores. 

 

Sexo 

A organização da variável sexo biológico foi organizada segundo a linha SEXO do 
banco de dados do SIM. A categoria foi preenchida com Homem e Mulher para os óbitos por 
câncer de esôfago, com a ocorrência de um único registro da categoria “Ignorado”.  

Nos três estados analisados, os homens compõem a maioria da amostra, 
resultado compatível ao nível nacional e mundial (BRAGA; DUTRA; OLIVEIRA, 2011). Em 
Santa Catarina, 80,8% (n = 3.214) dos falecidos eram do sexo masculino, enquanto apenas 
19,2% (n =763) eram do sexo feminino, sendo este o estado de maior diferença proporcional 
entre os sexos. No Paraná, 77,7% (n = 5.354) dos falecidos foram registrados como masculino 
e 22,3% (n = 1.540) como feminino. O estado com mais mortes na região, o Rio Grande do 
Sul, teve a maior proporção de mulheres que vieram à óbito pela enfermidade, representando 
25,0% (n = 2.666) dos falecimentos, ao passo que os homens representaram 75,0% (n = 
7.977) dos óbitos por câncer de esôfago no estado. 

Segundo o INCA (2020), o Brasil perdeu 8.554 pessoas para a doença em 2017, 
sendo a média nacional composta por 77,7% por homens e 22,3% por mulheres, ou seja, a 
porcentagem feminina em Santa Catarina está abaixo da média nacional, a do Paraná está 
próxima e a do Rio Grande do Sul acima.  

A mesorregião do Noroeste Rio-Grandense anualmente se destaca 
negativamente por causa de altas taxas de mortalidade feminina por câncer de esôfago 
(Figura 3). Há uma certa linearidade municipal de altas taxas de mortalidade, tanto masculina 
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(Figura 4) quanto feminina (Figura 3), partindo da Região Metropolitana de Porto Alegre em 
direção a mesorregião Centro Oriental Rio-Grandense, levantando hipóteses, como, por 
exemplo, a possibilidade da concentração de indústrias têxtil, de fundição de metal e de 
produção de borracha podem afetar os trabalhadores. Para a comprovação dessa hipótese é 
necessário analisar o perfil ocupacional dos acometidos e realizar uma análise intramunicipal 
do perfil produtivo. Devemos lembrar que outros fatores, como poluição e ausência de água 
encanada, afetam ambos os sexos (WHO, 2020), podendo também estarem envolvidos 
nessas distribuições espaciais de altas taxas. 

A mesorregião Oeste Catarinense tem alguns municípios com altas taxas de 
mortalidade feminina, mas não ao ponto de criar um padrão espacial municipal anual, pois há 
uma variabilidade dentro da própria sub-região.  

Os municípios do Paraná se destacam negativamente apenas no ano de 2013, 
mas nos demais anos estudados apresenta baixas taxas de mortalidade em comparação com 
outros municípios da região Sul.  

Do fato do maior número de óbitos serem de homens, os mapas de distribuição 
espacial das taxas de mortalidade por câncer de esôfago em homens têm um padrão mais 
complexo e exibem maior número de municípios com altas taxas de mortalidade (Figura 4). 

A taxa de mortalidade entre homens mostra um destaque para o norte do Rio 
Grande do Sul, precisamente nas mesorregiões do Noroeste Rio-Grandense, Nordeste Rio-
Grandense, Centro Oriental Rio-Grandense e Região Metropolitana de Porto Alegre, com 
altas taxas anualmente. Enquanto isso, o sul do estado segue um padrão de baixas taxas de 
mortalidade de câncer de esôfago em homens.  

O Paraná tem duas mesorregiões com altas taxas de mortalidade, Sudoeste 
Paranaense e Norte Central Paranaense. No caso do estado de Santa Catarina, o Oeste 
Catarinense anualmente evidencia altas taxas de mortalidade de homens. 
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Figura 3 - Distribuição espaço-temporal da taxa de mortalidade de câncer de esôfago em 
mulheres de 2007 a 2017. 

 

Fonte dos dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2020. Elaborado pelos 

autores. 
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Figura 4 - Distribuição espaço-temporal da Taxa de mortalidade de câncer de esôfago em 
homens de 2007 a 2017. 

 

Fonte dos dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2020. Elaborado pelos 

autores. 
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Faixa etária 

A pirâmide etária dos falecidos pela causa base “câncer de esôfago” une os dados 
de sexo e faixa etária em uma representação gráfica (Figura 5). Em todos os estados 
analisados, os homens, além de serem maioria, também acumulam o pico de morte mais cedo 
em comparação aos dados do sexo oposto. Resultados de Braga, Oliveira e Dutra (2011) 
apontaram para uma conclusão semelhante, pois a faixa etária de maior incidência do câncer 
de esôfago, no recorte estudado por eles, foi entre 55 a 60 anos, assim como Mota, Curado 
(et al, 2013) que identificaram um risco maior em pacientes acima de 55 anos.  

Enquanto a maioria das mulheres falecem pelo câncer de esôfago no Rio Grande 
do Sul na faixa etária dos 75-79 anos, os homens do mesmo estado alcançam a marca aos 
60-64 anos. No Paraná e em Santa Catarina, a diferença é reduzida, ainda assim, o pico de 
óbito de mulheres é na faixa dos 65-69 anos e o dos homens é aos 60-64 anos. 

Figura 5 - Pirâmide etária dos óbitos por C15 na Região Sul do Brasil no período de 2007 a 
2017. 

 

Fonte de dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2020. Elaborado pelos 

autores. 
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A Pesquisa Nacional de Saúde aponta para uma possível explicação sobre a 
diferença de idade e sexo na mortalidade do câncer de esôfago. Segundo os dados de 2013, 
nos três estados do Sul as mulheres começam, na média, a consumir álcool e tabaco mais 
tarde na vida do que os homens, cuja exposição se inicia mais cedo para ambos os produtos 
(PNS, 2013). Os homens também tem maior proporção de pessoas de 18 anos ou mais de 
idade que costumam consumir bebida alcoólica uma vez ou mais por semana nos três 
estados. No Paraná, 36% dos homens fazem ingestão de álcool, enquanto a proporção de 
mulheres no mesmo ano é de 16%. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, 
respectivamente, 41,7% e 47,0% dos homens consomem álcool uma vez ou mais na semana 
e as consumidoras são 15,2% e 17,3% da população estadual feminina.  

Sobre o consumo abusivo de álcool, a PNS relata que os homens são maioria no 
consumo excessivo do produto nos últimos trinta dias antes da pesquisa, sendo 16,5% no 
Paraná, 17,3% em Santa Cataria e 18,9% no Rio Grande do Sul. Em comparação, no grupo 
de mulheres apenas 5,2% delas relataram no Paraná o consumo excessivo durante o mesmo 
período, 5,7% em Santa Catarina e 4,8% no Rio Grande do Sul (PNS, 2013).  

Durante o inquérito da PNS, 21,6% dos homens com mais de 18 anos eram 
fumantes atuais de tabaco no Paraná e das mulheres na mesma faixa etária 14,9% 
consumiam o mesmo produto. Em Santa Catarina, 12,5% das mulheres fumavam durante o 
período da pesquisa, enquanto dos homens esse público era de 19,7%. O Rio Grande do Sul 
tinha uma proporção menor de usuários, 16,4% dos homens e 12,3% das mulheres (PNS, 
2013).  

Como pode ser visto no quadro síntese (Quadro 2) e na análise exploratória 
(Figura 1), o Rio Grande do Sul tem as maiores taxas de mortalidade por câncer de esôfago 
no Sul, tem a maior proporção de consumidores de álcool de ambos os sexos e maior 
proporção de homens consumidores abusivos de álcool. Entretanto, tem as menores 
proporções de homens e mulheres fumantes, menor proporção de mulheres consumidoras 
abusivas de álcool da região e ápice de mortalidade de mulheres mais tardiamente na vida. 

Quadro 2 – Quadro síntese dos óbitos e fatores de risco álcool e fumo. 

 

Fonte dos dados: Pesquisa Nacional de Saúde e Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
Elaborada pelos autores. 

Estados/SexosPR SC RS
Homens 77,7% 80,8% 75,0%
Mulheres 22,3% 19,2% 25,0%
Homens 36,0% 41,7% 47,0%
Mulheres 16,0% 15,2% 17,3%
Homens 16,5% 17,3% 18,9%
Mulheres 5,2% 5,7% 4,8%
Homens 21,6% 19,7% 16,4%
Mulheres 14,9% 12,5% 12,3%
Homens 60-64 60-64 60-64
Mulheres 65-69 65-69 75-79

Proporção dos consumidores de álcool (em relação a população geral)

Proporção dos consumidores abusivos de álcool (em relação a população geral)

Proporção dos fumantes (em relação a população geral)

Faixa etária com mais óbitos

Proporção dos óbitos por câncer de esôfago
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O estado de Santa Catarina reveza, geralmente, as terceiras e as quartas maiores 
taxas de mortalidade de câncer de esôfago com o Paraná (Quadro 2). O estado catarinense 
tem o menor número absoluto de óbitos por esta enfermidade na região, mas tem a maior 
proporção de homens falecidos, maior proporção de homens consumidores abusivos de 
álcool, segunda maior proporção de homens consumidores de álcool e proporção de 
fumantes. As mulheres do estado lideram a proporção em consumo de álcool e falecem mais 
em grupo etário mais jovem que o Rio Grande do Sul. 

O Paraná, assim como Santa Catarina, tem a faixa etária em que as mulheres 
mais morrem mais cedo que no Rio Grande do Sul, tendo também as maiores proporção de 
mulheres e homens fumantes da região (Quadro 2). Em relação ao álcool, as mulheres tem 
as segundas maiores proporções da região, da mesma forma que na proporção de sexo dos 
óbitos por câncer de esôfago. 

Outro fator de risco digno de discussão neste artigo é a obesidade, explicitada 
dentre os principais fatores de risco nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o 
carcinoma esofágico do Brasil (BRASIL, 2014). Rezende e Melinda (et al, 2018) apresentam 
que 3,8% dos novos casos de câncer diagnosticados no Brasil são atribuídos ao alto Índice 
de Massa Corporal (IMC). Segundo a projeção do mesmo estudo, em 2025 o alto IMC será 
responsável por 29.490 casos de câncer, sendo 18.837 casos em mulheres e 10.653 em 
homens. Segundo Aguiar e Souza (et al, 2019), o adenocarcinoma de esôfago corresponde 
a 4% dos cânceres da população com obesidade da América Latina. 

O envelhecimento da população é de significativa relevância para a incidência do 
câncer de esôfago, uma vez que esse tipo de câncer é raro durante a juventude e apresenta 
alta incidência em idosos e sabe-se que a exposição prolongada a agentes cancerígenos no 
ambiente seja o principal fator de risco (GIMENO, et al., 1995).  Logo, em uma população com 
maior número de idosos, como no estágio da transição demográfica para qual o Brasil está 
caminhando, deve haver um aumento no número de casos de câncer no esôfago e, 
possivelmente, uma sobrecarga nos centros de tratamento caso não haja um planejamento. 

Sabendo que mesmo para os indivíduos mais cuidadosos e bem informados, nem 
todo risco é evitado e que ao mesmo tempo a redução de riscos é possível, recomenda-se o 
hábito de exercitar-se, uma boa nutrição seguindo as recomendações médicas capaz de evitar 
exposições regulares à agentes carcinogênicos ingeridos (MCKINNELL, 2008). Gallus, Bosetti 
et al. (2001), por exemplo, defendem o potencial do consumo de vegetais e frutas na 
prevenção ao câncer de esôfago. Pool-Zabel et al. (apud BAÚ; HUTH, 2011) vão além ao 
mencionar o benefício do consumo do carotenoide, presente no espinafre, cenoura e tomate. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa contribui para a temática ao atualizar o perfil de sexo e faixa etária 
região que, quando mencionada, não ultrapassava a análise regional, impossibilitando a 
comparação da análise da distribuição espacial das taxas de mortalidade por sexo com outros 
trabalhos. 
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O câncer de esôfago apresenta uma alta fatalidade devido ao seu diagnóstico 
frequentemente em estágio avançado. No entanto, conhecendo o seu perfil e as áreas de 
maior frequência é possível criar companhas de prevenção focadas em grupos mais afetados. 
Uma sugestão de política pública para prevenção e promoção da saúde, considerando a alta 
incidência em homens maiores de 60 anos na região e o interesse majoritariamente masculino 
no futebol brasileiro, seria comprar o horário de propagandas dos jogos dos principais times 
regionais tradicionais, no caso, Grêmio, Internacional, Athletico Paranaense e Chapecoense, 
para informar o público sobre os primeiros sinais desse câncer, seus fatores de risco e as 
técnicas de prevenção, tornando essas campanhas mais eficazes. Na prática a execução 
pode ser um tanto conflituosa tendo em vista que as principais publicidades e merchandising 
são de bebidas alcoólicas, o que levanta o debate: seria ético permitir que um produto que é 
comprovadamente prejudicial à saúde seja amplamente divulgado? Não seguiria a mesma 
lógica da proibição das propagandas do tabaco? 

Identificamos como limitação a organização do câncer de esôfago na CID-10 
utilizada pelo SIM em oito variações além de C15 na coluna “CAUSABASE”, nas quais não 
diferenciam entre os casos de carcinoma das células escamosas do esôfago (CEE) e o 
adenocarcinoma. Devido a organização da CID-10 se limitar à posição das células cancerosas 
não foi possível analisar as doenças separadamente, mesmo havendo diferenciações entre 
fatores de risco e possivelmente na distribuição espacial, afetando a efetividade de políticas 
públicas especializadas. 
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PERFIL SOCIOECONOMICO DOS CUIDADORES DE PACIENTES COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER, GUARAPUAVA, PR 

 

NEGRÃO, Glauco Nonose1 

SCHUPCHEK, Claudia Kamilla Schneider2 

SCHUMANSKI, Schumanski, Graziele3 

RESUMO: Estudos que caracterizam os aspectos socioeconômicos dos cuidadores de pacientes com 
Doença de Alzheimer (DA) é um fator de importância crescente em um contexto de envelhecimento 
populacional e vulnerabilidade social. Nesta pesquisa buscou-se traçar um perfil socioeconômico dos 
42 cuidadores de pacientes com a doença de Alzheimer, associados à conforme AEPAPA - Associação 
de Estudos, Pesquisas e Auxílio aos Portadores de Alzheimer, cidade de Guarapuava, PR. Para 
caracterizar o perfil socioepidemiológico da DA no município foi efetuada consulta de casos notificados, 
entre 2010 a 2021, pelo Departamento de Gerenciamento de Sistema de Informação em Saúde – 
DGSIS, da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava, PR. Foram notificados 253 casos de DA no 
município sendo 158 casos femininos (62,45%) e faixa etária predominante de 80 a 99 anos, com 134 
casos (53,96%). A maioria dos cuidadores é do sexo feminino (81%), com idade entre 40 a 59 anos 
(65%). Quanto ao grau de parentesco, são cônjuges (28%), filhos (54,80%) e netos (7,10%). Os/As 
cuidadores/as familiares deverão ser objeto de políticas e programas de saúde pública municipais, em 
parceria com demais setores da sociedade. Neste contexto, a AEPAPA pode se instrumentalizar 
oferecendo suporte necessário para que o idoso e seus familiares sejam assistidos de forma satisfatória 
pelo poder público. 
 
Palavras-chave: saúde coletiva, políticas públicas, idosos, assistência social.  
 
ABSTRACT: Studies that characterize the socioeconomic aspects of caregivers of patients with 
Alzheimer's Disease (AD) are a factor of increasing importance in a context of population aging and 
social vulnerability. This research seeks to trace an epidemiological profile of the 42 caregivers of 
patients with Alzheimer's disease, associated with the AEPAPA - Association of Studies, Research and 
Aid to Alzheimer's Patients, city of Guarapuava, PR. To characterize the socio-epidemiological profile 
of AD in the municipality, cases of notified cases were consulted between 2010 and 2021 by the 
Department of Health Information System Management – DGSIS, Municipal Health Secretariat of 
Guarapuava, PR. 253 cases of AD were reported, 158 of which were female (62.45%) and the 
predominant age group was 80 to 99 years old, with 134 cases (53.96%). Most caregivers are female 
(81%), aged between 40 and 59 years (65%). In the degree of kinship, spouse (28%), children (54.80%) 
and grandchildren (7.10%). Family caregivers should be the subject of municipal public health policies 
and programs, in partnership with other sectors of society. In this context, AEPAPA can instruct itself by 
offering the necessary support so that the elderly and their family members are assisted in a satisfactory 
manner by the public authorities. 
 
Keywords: collective health, public policies, the elderly, social assistance. 
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INTRODUÇÃO 

A demência constitui a expressão clínica de várias entidades patológicas. A doença 
de Alzheimer (DA) é a mais prevalente sendo responsável por 50 a 70% dos casos (SANTANA 
et al., 2015). É uma demência neurodegenerativa responsável pela deterioração progressiva 
de habilidades intelectuais, rotineiras e pelo decréscimo cognitivo (GUTIERREZ et al., 2014). 
Segundo SERENIKI e VITAL (2008) a doença é uma síndrome de aparecimento insidioso e 
desenvolvimento progressivo. A incidência e prevalência de demência e de Doença de 
Alzheimer aumentam com a idade, duplicando a cada cinco anos após a sexta década de vida 
(SANTANA et al., 2015). 

O Brasil é um país em envelhecimento, previsivelmente com um número crescente de 
casos de demência. No Brasil existem poucos estudos publicados dedicados à epidemiologia 
da demência e não existem dados diretos da prevalência das diferentes formas de demência 
(SCAZUFCA et al., 2002). Considerando a prevalência de demência no Brasil e a população 
de idosos de aproximadamente 15 milhões de pessoas, a estimativa para demência é de 1,1 
milhão (BRASIL, 2010). 

Este estudo trata-se de uma parceria formal extensionista entre pesquisadores do 
Departamento de Geografia DEGEO/G e Departamento de Farmácia DEFAR/G, ambos 
lotados na Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO; Secretaria Municipal de 
Saúde de Guarapuava, PR e a AEPAPA – Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio aos 
Portadores de Alzheimer, Guarapuava, PR.  

Nesta pesquisa busca-se traçar um perfil socioeconômico dos 42 cuidadores de 
pacientes com a doença de Alzheimer associados à AEPAPA, por meio da análise da ficha 
cadastral e aplicação de questionários específicos aos cuidadores. Estudos que caracterizam 
os aspectos socioeconômicos dos cuidadores de pacientes de Alzheimer é um fator de 
importância crescente em um contexto de vulnerabilidade social.   

Para caracterizar o perfil epidemiológico de Doença de Alzheimer no município de 
Guarapuava, PR, foi efetuada a consulta ao banco de dados do Departamento de 
Gerenciamento de Sistema de Informação em Saúde – DGSIS, do município de Guarapuava, 
PR, sendo analisados a ficha cadastral de 253 casos notificados no município, entre 2010 a 
2021. 

Neste trabalho buscou-se contribuir com informações que sirvam de fundamento para 
formulações de políticas públicas que promovam o bem-estar do indivíduo portador de DA, 
numa perspectiva de curso de vida que reconhece a importância de proporcionar condições 
para que as últimas etapas sejam acompanhadas de satisfação e boa qualidade de vida tanto 
para o idoso quanto para as pessoas que o cercam.  

 

METODOLOGIA 

Para caracterização do perfil epidemiológico da Doença de Alzheimer no município de 
Guarapuava, PR entre 2010 a 2021, foi efetuada consulta aos dados cadastrais de 253 casos 
notificados conforme o banco de dados do Departamento de Gerenciamento de Sistema de 
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Informação em Saúde – DGSIS, da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava, PR. Os 
Códigos de Identificação de Doenças são G30 (Doença de Alzheimer), G30.0 (DA início 
precoce), G30.1 (DA início tardio) e G30.8 - G30.9 (DA não especificada). As variáveis 
analisadas foram sexo, faixa etária e total de casos.  

Para traçar o perfil socioeconômico dos 42 cuidadores de pacientes com a doença de 
Alzheimer associados à conforme AEPAPA - Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio aos 
Portadores de Alzheimerfoi efetuada a análise da ficha cadastral e aplicação de entrevista 
semiestruturada aos cuidadores, de forma remota, entre 1 de abril a 14 de maio de 2021. Os 
critérios para a inclusão na pesquisa foram cuidadores informais e formais de idosos com 
Alzheimer que estavam exercendo a função no momento da pesquisa. As variáveis utilizadas 
foram gênero, idade, estado civil, escolaridade, grau de parentesco, tempo de cuidador, vive 
com o paciente, renda e renda mensal. 

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva. Os dados foram tabulados em 
uma planilha no programa Microsoft Office Excel 2016, posteriormente foram construídas 
tabelas para uma melhor organização e apresentação dos dados obtidos. 

Quanto às considerações éticas, o projeto foi submetido à aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa – COMEP da UNICENTRO, obedecendo aos critérios da RESOLUÇÃO 
CNS – 466/2012 
(https://www2.unicentro.br/comep/files/2012/10/RESOLU%C3%87%C3%82O-196-96-
.pdf?x79648).  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Perfil Epidemiológico dos Portadores de Doença de Alzheimer do município de 
Guarapuava, PR 

O município de Guarapuava está localizado na região centro-sul do Estado do Paraná 
e segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, o município tem uma população 
de 181.504 habitantes, sendo 152.993 pessoas (91,43%) residentes na área urbana e 14.335 
pessoas (8,57%) residentes na área rural, com índice de densidade demográfica 57,38 
hab/km² (IPARDES, 2020). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Guarapuava é 
0,731, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 
0,700 e 0,799) com esperança de vida ao nascer de 76,20 anos. A dimensão que mais 
contribui para o IDHM do município é longevidade com índice de 0,853, seguida de renda 
(0,730), renda per capita (750,09); e educação (0,628). A escolaridade da população adulta 
(0,51) indica desenvolvimento humano municipal muito baixo. A classificação na unidade da 
federação é 78, e classificação nacional de 993 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
- PNUD, IPEA, FJP, 2010). 

No município de Guarapuava, entre 2001 a 2010, foram notificados 253 casos de 
Doença de Alzheimer (tabela 1) sendo 158 casos femininos (62,45%) e faixa etária 
predominante de 80 a 99 anos com 134 casos (53,96%). Conforme CID G30 Doença de 
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Alzheimer (DA) foram avaliados 50 casos, sendo 48% masculinos e 53% femininos. A faixa 
etária predominante é 60 a 79 anos com 26 casos (52%) e 80 a 99 anos com 23 casos (46%). 
Foi registrado 1 caso com mais de 100 anos nesta categoria. No CID G30.8-G30.9 foram 
avaliados 67 casos, sendo 40 casos femininos (59,7%) e 27 casos masculinos (40,03%). A 
faixa etária predominante é 60 a 79 anos com 36 casos (53,73%) e 80 a 99 anos com 30 
casos (44,77%). Foi registrado 1 caso com mais de 100 anos nesta categoria.  

Tabela 1 - Casos notificados de Doença de Alzheimer, no município de Guarapuava, PR, entre janeiro 
de 2010 a maio de 2021. 

CID f: 253 % 
G30 Doença de Alzheimer (DA) 50 19,76 

G30..0 DA início precoce 53 20,94 
G301 DA início tardio 83 32,82 

G30.8 - G30.9 DA não especificada 67 26,48 
Sexo 

  

Masculino 95 37,55 
Feminino 158 62,45 

Faixa etária 
  

até 60 anos 8 3,16 
60 a 79 anos 104 41,1 
80 a 99 anos 134 52,96 

mais 100 anos 7 2,76 

Organização: os autores, 2021. 

A DA se apresenta de duas formas clinicas, a de início precoce (familiar) e início tardio 
(esporádico). O início precoce da doença de Alzheimer é raro, representando menos de 1% 
da carga de doença, com manifestações antes dos 60 anos e rápido curso clínico. Já a DA de 
início tardio é mais comum entre os indivíduos com mais de 65 anos de idade (BARBER, 
2012). Conforme tabela 2, observa-se 35 casos femininos (66,04%) e a faixa etária de 60 a 
79 anos, com 27 casos (50,94%) de DA início precoce. 

Tabela 2 - Casos de CID 30.0 DA início precoce. 

CID G300 f: 53 % 
Sexo 
Masculino 18 33,96 

Feminino 35 66,04 
Faixa etária 

até 60 anos 6 11,32 

60 a 79 anos 27 50,94 

80 a 99 anos 20 37,74 

mais 100 anos 0 0 

Organização: os autores, 2021. 
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Na tabela 3, observa-as uma inversão no gênero onde o sexo masculino prevalece 
com 57 casos (68,67%), e um aumento da faixa etária predominante, 80 a 99 anos, com 62 
casos (74,69%). Isso ocorre provavelmente a um fator cultural, aonde as mulheres procuram 
o sistema público de saúde de forma precoce, aceitam melhor o tratamento e o acolhimento 
pela família.  

Tabela 3 - Casos de CID 30.1 DA início tardio. 

CID G300 f: 53 % 
Sexo 
Masculino 57 68,67 

Feminino 36 31,21 
Faixa etária 

até 60 anos 1 1,2 

60 a 79 anos 15 18,07 

80 a 99 anos 62 74,69 

mais 100 anos 5 6,02 

Organização: os autores, 2021. 

O diagnóstico da doença de Alzheimer em geral é tardio e complexo, devido a 
patologia ser confundida com outros tipos de demência, o que traz dificuldades para os 
pacientes ao longo do tratamento, afetando sua qualidade de vida. O diagnóstico na fase 
inicial da doença é importante para a redução da sua progressão e para garantir ao paciente, 
seus cuidadores e familiares bem-estar e qualidade de vida (DIAMOND et al., 2008).   

 

AEPAPA – Associação de Estudos, Pesquisa e Auxílio às Pessoas com Alzheimer 

A AEPAPA, Associação de Estudos, Pesquisa e Auxílio às Pessoas com Alzheimer, 
conforme seu Estatuto Social, foi criada no ano de 2012, no município de Guarapuava, PR 
constitui-se na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica 
própria, distinta de seus associados, pessoa jurídica de direito privado sob forma de 
associação de caráter beneficente e de Assistência Social, possuindo título de Utilidade 
Pública Municipal sob nº. 2144/13; Utilidade Pública Estadual sob nº 327/2016. A Associação 
se enquadra dentro de Proteção Social Básica, Resolução nº. 109 do Conselho Nacional de 
Assistência Social, de 11 de novembro de 2009, em especial aos Serviços de Proteção Social 
Básica no domicílio para pessoas idosas. 

Seu objetivo está em acompanhar pessoas idosas com alzheimer e/ou situação de 
vulnerabilidade social e, nos casos cujo vínculo familiar estão fragilizados devido a doença, 
contribuir para reconstrução das relações familiares e o restabelecimento da função protetiva 
do indivíduo e sua família, visando assim à superação das situações de risco pessoal e/ou 
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social. Com isso, colabora na defesa e resgate dos vínculos familiares e, em casos de direitos 
violados, também na prevenção do agravamento da situação dos usuários e de suas famílias. 

A AEPAPA atualmente possui 42 cadastros ativos de pacientes com doença de 
Alzheimer. Dentre outros serviços prestados especificamente na área da saúde propõe 
capacitar equipes multiprofissionais; realiza suporte psicológico aos cuidadores e familiares; 
habilitam grupos para treinamento psicoeducacional do cuidador; capacitam grupo de apoio 
aos familiares e avaliam os efeitos das intervenções multidisciplinares sobre a qualidade de 
vida dos pacientes e cuidadores.  

 

Perfil socioeconômico dos cuidadores de idosos atendidos pela AEPAPA. 

O Estudo Socioeconômico é uma metodologia própria que instrumentaliza o agir 
profissional, onde se destaca como uma possibilidade de conhecer a realidade dos usuários, 
assegurando a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais. A entrevista socioeconômica se realiza diretamente ou indiretamente, na 
situação a ser estudada. De acordo com Sarmento (1994), a abordagem é um contato 
intencional de aproximação, através do qual criamos um espaço para o diálogo, para a troca 
de informações e/ou experiências para a tomada de conhecimento de um conjunto de 
particularidades necessárias a ação profissional e, ainda, para o estabelecimento de novas 
relações, permitindo a criação de um espaço para conhecimento (e intervenção) 
desencadeando um processo de ação-reflexão com a realidade e entre os sujeitos envolvidos. 

De acordo com a tabela 4, pode-se observar que a maioria dos cuidadores é do sexo 
feminino (81%) com idade entre 40 a 59 anos (65%), predominantemente casado/as (64%). 
Neste estudo observa-se que as mulheres são a maioria das cuidadoras, algo cultural e com 
raízes históricas (NADI et al., 2012). 

Tabela 4 - Descrição das características socioeconômicas e demográficas dos cuidadores de idosos 
portadores de Alzheimer no município de atendidos pela AEPAPA, Guarapuava, PR, 2021. 

Variáveis f: 42 100% 
Gênero 

  

Masculino 8 19% 
Feminino 34 81% 
Idade 

  

20 a 39 11 26% 
40 a 59 27 65% 
60 a 79 4 8% 
mais de 80 0 0% 
Estado Civil 

  

Solteiro 11 26% 
Casado 27 64% 
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Viúvo 3 7% 
Separado - Divorciado 1 2% 
Escolaridade do cuidador 

  

Analfabeto 6 14,03% 
Ensino Fundamental 16 38,01% 
Ensino Médio 15 35,07% 
Ensino Superior 5 11,09% 
Tempo como cuidador 
familiar 

  

1 a 3 anos 7 16,70% 
3 a 15 anos 24 57,10% 
Acima de 15 anos 11 26,20% 

Organização: os autores, 2021. 

Entre os cuidadores observa-se a predominância da baixa escolaridade, sendo 
(14,03%) analfabetos e (38,01%) com ensino fundamental. O grau de escolaridade dos 
participantes é um dado importante a se analisar pois os cuidadores que possuem um bom 
nível de escolaridade há uma ampla possibilidade de acesso à informação e isso contribui no 
cuidado prestado (FOLLE, 2016; CANDIDO, 2020). Essa situação pode comprometer 
significativamente a qualidade de vida desses cuidadores e a qualidade dos cuidados 
prestados por eles, pois algumas vezes os cuidadores não compreendem as prescrições e 
orientações médicas, com isso não conseguem realizar os cuidados necessários e não sabem 
quais medicamentos devem ser administrados (SOUSA, 2020). 

Sobre o tempo como cuidador familiar, a faixa predominante é de 3 a 15 anos. Em 
muitos casos o cuidado é em tempo integral e sem auxílio de outra pessoa, o que pode com 
o passar do tempo acarretar problemas psicológicos, desgaste físico e insônia no cuidador 
(GAIOLI, 2012). Além disso a idade economicamente ativa observada dos cuidadores nos 
permite inferir que a perda da autonomia do trabalhador exige uma dedicação maior e muitas 
vezes exclusiva por parte do responsável.  

No quesito grau de parentesco, são cônjuges (28%), filhos (54,80%) e netos (7,10%). 
JESUS et al. (2018) afirmam que o grau de parentesco com o idoso facilita no processo de 
adaptação do cuidador a esse papel. Ressalta-se que alguns cuidadores entrevistados 
possuem outra família, outra casa e outras responsabilidades, o que pode gerar uma 
sobrecarga ainda maior (BRIGOLA, 2017). Cerca de 98,02% dos cuidadores vivem com o 
paciente, sendo o relacionamento com a família do paciente considerado bom (64,30%). Em 
um ambiente familiar as alterações nos papéis de cada membro tornam-se mais comum e 
podem influenciar diretamente na decisão a ser tomada, seja pela proximidade afetiva, 
desemprego, disponibilidade de tempo e grau de parentesco (ROSSI, 2015; MENDES, 2019). 
Além disso, após a morte ou impossibilidade do cônjuge, os filhos ou netos passam a realizar 
os cuidados (BOM, 2017). 

Quanto ao perfil socioeconômico (tabela 5) os cuidadores analisados possuem renda 
(90,50%), com média mensal de 2 a 3 salários mínimos (54,80%). Ressalta-se que 29 
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cuidadores (69%) não possuíam Cadastro na Secretaria de Assistência - Cad Único e 27 
cuidadores não recebem nenhum tipo de benefício (64,30%). Além disso, não é acompanhado 
pelo CRAS/CAPS (71,04%) e é usuário da rede pública de saúde (76,20%). 

Tabela 5 - Renda e benefícios sociais. 
Possui renda 
Sim 38 90,50% 

Não 4 9,50% 

Renda média mensal  
  

1 a 2 salários mínimos 9 21,40% 

2 a 3  salários mínimos 23 54,80% 

3 a 4 salários mínimos 6 14,30% 

4 a 5 salários mínimos 1 2,40% 

mais de 5 salários mínimos 3 7,10% 

Cadastro no Cad Único 
  

Sim 13 31% 

Não 29 69% 

Recebe algum benefício  
  

Não  27 64,30% 

Sim , aposentadoria, BPC  15 35,70% 

É acompanhado pelo 
CRAS/CAPS 

  

CRAS 10 23,08% 

CAPS 2 4,08% 

Nenhum 30 71,04% 

Atendimento médico pessoal 
  

Rede pública 32 76,20% 

Serviços particulares 5 11,90% 

Convênios 5 11,90% 

Organização: os autores, 2021. 

 

Quanto ao acompanhamento e cadastro pelo CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social) somente 10 cuidadores (23,08%) estão regularizados. Uma das 
atribuições do CRAS é viabilizar o acesso a projetos e benefícios governamentais.  
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4.Considerações finais 

Em função da elevação da expectativa de vida populacional brasileira, temáticas de 
estudos que buscam compreender este processo de transição demográfica e doenças 
relativas a terceira idade têm-se mostrado de grande relevância. A doença de Alzheimer é 
uma das patologias cognitivas de maior prevalência entre pacientes idosos, o que faz merecer 
uma atenção especial com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos 
acometidos.  

Acredita-se que para atingir um resultado satisfatório na área de assistência prestada 
à pessoa com DA no município de Guarapuava, PR é fundamental o comprometimento de 
diferentes profissionais e setores da sociedade, mobilizando ações que deverão ser 
desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, incluindo a família e o paciente assistidos por 
serviços formais de atenção primária e devidamente integrados à rede pública de saúde.  

Portanto, os/as cuidadores/as familiares devem ser objeto de políticas e programas de 
saúde pública municipais, em parceria com demais setores da sociedade. Neste contexto, a 
AEPAPA, que hoje tem 42 cadastros ativos, pode contribuir para melhorar a qualidade de vida 
dos idosos, cuidadores e familiares, oferecendo o suporte necessário para que o idoso e seus 
familiares sejam assistidos de forma satisfatória pelo poder público.  
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PERFIL DOS CONSELHEIROS LOCAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE 

 

VAICHULONIS, Iara dos Reis1 

ULLIRSCH, Fernando de Oliveira2 

BRILINGER, Caroline Orlandi3 

RESUMO: 
O presente estudo tem por objetivo descrever o perfil dos conselheiros locais de saúde (CLS) do 
município de Joinville/SC. Foi realizada uma pesquisa qualiquantitativa do tipo levantamento. O 
procedimento de coleta de dados utilizado foi um questionário on-line, com perguntas abertas e 
fechadas em que houve a participação de 71 CLS de um total de 264. Verificou-se prevalência de CLS 
do gênero feminino, casados, empregados do setor público, sem experiência na área da saúde e 
representantes dos usuários (sociedade civil) e do Distrito de Saúde Norte. Os CLS valorizam desse 
espaço de controle social e veem sua intervenção como relevante para a efetivação do SUS. A 
avaliação dos respondentes foi positiva quanto ao apoio e a transparência do município no que diz 
respeito ao apoio técnico, à infraestrutura e ao acesso às informações necessárias para a efetivação 
da participação e do controle social. A relação com o CMS foi vista como favorável para o fortalecimento 
do SUS em Joinville. A capacitação dos CLS é percebida como necessária e que requer investimento 
por parte do poder público. Demandas como o papel dos conselheiros, orçamento público, atuação do 
Ministério Público e transparência social, foram citadas como possíveis temas em futuras capacitações. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Controle Social, Conselhos de Saúde. 
 
 
ABSTRACT: 
This study aims to describe the profile of local health counselors (CLS) in Joinville/SC. A quali-
quantitative survey was carried out. The data collection procedure used was an online questionnaire, 
with open and closed questions in which there was the participation of 71 CLS out of 264. There was a 
prevalence of CLS of the female gender, married, employees of the public sector, without experience in 
the health area and representatives of users (civil society) and the Northern Health District. The CLS 
value this social control space and see its intervention as relevant to the effectiveness of the SUS. The 
respondents’ assessment was positive regarding the support and transparency of the municipality with 
regard to technical support, infrastructure and access to the information necessary for effective 
participation and social control. The relationship with the Municipal Health Council was seen as 
favorable to the strengthening of SUS in Joinville. The training of CLS is perceived as necessary and 
requires investment by the government. Demands such as the role of councilors, the public budget, the 
role of the Public Prosecutor and social transparency, were cited as possible topics in future training. 
 
Keywords: Unified Health System, Social Control, Health Councils. 
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INTRODUÇÃO: 
 

O exercício do controle social está relacionado diretamente à participação dos 
cidadãos na gestão pública, ou seja, intervindo na tomada de decisões e fiscalizando a 
utilização dos recursos públicos para que realmente atendam aos interesses da população. 
Portanto, o controle social se concretiza no processo de mobilização social de acordo com a 
capacidade da sociedade civil organizada de interferir na gestão pública (PEDRINI; ADAMS; 
SILVA, 2007). 

A intervenção contínua da sociedade na gestão dos recursos públicos é um direito 
assegurado na Constituição Federal de 1988. Assim, o cidadão tem na conquista da cidadania 
o direito de votar para escolher seus representantes e, também, fiscalizar suas ações e os 
gastos com as políticas públicas. 

Um importante seguimento de participação e fiscalização dos recursos públicos 
são os conselhos municipais de políticas públicas, os quais também contribuem na 
implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo 
(BRASIL, 2013).  

Por sua vez, os conselhos locais de saúde são instâncias colegiadas, de caráter 
permanente e deliberativo, integrante à unidade de saúde que tem poder de decisão, 
participação e colaboração efetiva nos programas e ações que são desenvolvidas em cada 
unidade de saúde fortalecendo assim, a participação social em todos os espaços da política 
de saúde (BRASIL, 1990). Dessa maneira, os conselhos locais apresentam-se como espaços 
que permitem o diálogo entre a sociedade civil e o governo, possibilitando o reconhecimento 
da realidade vivida pelos trabalhadores em saúde, administradores, usuários e a sua relação 
com o SUS e a rede municipal. 

No entanto, Degenszajn (2013) ressalta que não podemos supor que o controle 
social seja feito apenas por esses canais, pois essa foi uma das formas que os movimentos 
sociais conseguiram conquistar, mas precisa ser bem acompanhada e avaliada juntando com 
outras formas de organização e mediação política. Vale ressaltar que o perfil dos conselhos 
difere entre os municípios, mas a falta de conhecimento sobre o SUS é quase que constante. 
Esta falta de informação interfere diretamente na atuação desses sujeitos sociais e, desta 
maneira, é fundamental que o gestor municipal de saúde tenha conhecimento desta realidade 
para proporcionar capacitações que possibilitem aos conselheiros a vivência da participação 
social. 

Em Joinville/SC, existem 35 conselhos locais de saúde que atuam em diferentes 
áreas do município e envolvem aproximadamente 264 conselheiros. Para que a assessoria 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Joinville possa fortalecer esses 
importantes espaços de controle social é fundamental compreender o perfil desses sujeitos 
políticos para elaborar propostas que facilitem a participação e o investimento em capacitação 
permanente. 

Nesse encaminhamento, o presente estudo descreve o perfil socioeconômico e 
político dos conselheiros locais de saúde (CLS) do município de Joinville/SC. Bem como, 
identifica as percepções dos conselheiros acerca do controle social e aponta possíveis 
demandas para capacitação dos CLS. Trata-se de um trabalho de conclusão de curso 
apresentado no Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, Campus Joinville, como requisito 
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parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Gestão Hospitalar, e que está alinhado ao 
eixo temático “Políticas Públicas voltadas à saúde”. 
 
METODOLOGIA: 
 

Esta pesquisa foi formalizada junto à SMS de Joinville e submetida a apreciação 
ética, conforme parecer nº 4.410.456. Trata-se de um levantamento com abordagem 
qualiquantitativa e objetivos descritivos com foco nos 264 CLS atuantes nos 35 conselhos 
locais de saúde do município de Joinville/SC. 

A pesquisa foi dividida em cinco etapas. Primeiro, a uma revisão narrativa da 
literatura a fim de fundamentá-la teoricamente. Segundo, pesquisa documental para identificar 
os conselhos locais de saúde ativos em Joinville e a quantificação dos seus participantes. 

A terceira etapa foi a criação do instrumento de coleta de dados. Considerando a 
impossibilidade de encontros presenciais com os CLS, em função da pandemia de Covid-19, 
e visando menor custo, optou-se pelo questionário on-line. A ferramenta Google Forms® foi 
escolhida por conveniência dos autores para criação e aplicação. 

A elaboração das questões foi subsidiada por estudos semelhantes realizados em 
outros municípios brasileiros (RAMOS et al., 2012; LEMOS et al., 2012). Foram utilizadas 
questões abertas e fechadas, primando pela simplicidade do linguajar, de modo a ser 
acessível a todos os participantes. O questionário passou por pré-teste com seis CLS. 

A aplicação do questionário, quarta etapa, foi realizada entre novembro e 
dezembro de 2020. Foram contatados 32 presidentes dos conselhos locais de saúde, 
explicados os objetivos da pesquisa e distribuídos o link do questionário. Para responder o 
questionário, os participantes deveriam ler e manifestar aceite do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Por fim, obteve-se a participação de 71 CLS, o que corresponde 
a 26,51% do universo da pesquisa. O aproveitamento das respostas foi de 100%. 

Por fim, para a etapa de análise dos dados, as respostas foram tabuladas no 
Google Sheet® e analisadas por meio de estatística descritiva e como suporte o referencial 
teórico deste estudo. 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO: 
 
1 O perfil sociodemográfico dos CLS de Joinville 
 

Dentre os participantes da pesquisa, houve uma maior proporção de CLS do 
gênero feminino (n=41, 57,7%) do que do gênero masculino (n=30, 42,3%). Quanto à faixa 
etária, observou-se que os sujeitos da pesquisa têm idades entre 30 e 70 anos, sendo que 45 
conselheiros (65,3%) possuem entre 40 e 60 anos. O Gráfico 1 representa a distribuição de 
frequência dos CLS por gênero e da faixa etária de acordo com 70 respostas, já que um 
participante não informou sua idade. 

A proporção de gênero observada neste estudo está em consonância com a 
população brasileira e joinvilense. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2010), as mulheres representam 51,5% da população brasileira e 50,3% da 
população residente em Joinville. Também demonstra uma certa paridade na participação de 
homens e mulheres nos conselhos locais de saúde em Joinville. Wollstonecraft (2016) 
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defende a importância das mulheres ocuparem espaços de participação política, ou seja, 
tomar decisões e discutir leis que garantam seus direitos e de toda a sociedade. 

Nota-se a ausência de participação de adultos jovens. No entanto, o predomínio 
de participantes de idade elevada já era esperado. Conforme Cezare (2009), é necessário 
considerar que, especialmente os representantes do poder público, são pessoas com cargos 
de confiança, com experiência para debater junto à sociedade civil as demandas e 
reivindicações. E, no geral, estas são pessoas que se concentram em faixas etárias mais 
altas. 

Avaliando o estado civil, 60 (84,5%) dos CLS que participaram da pesquisa são 
casados. Os solteiros representam 6 (8,5%) dos pesquisados. Viúvos e 
separados/divorciados são, respectivamente, 2 (2,8%). Um respondente se enquadrou em 
“outras opções”. Em Porto Alegre/RS, Nahra (2006) verificou que 61,1% dos CLS eram 
casados e os solteiros e desquitados/divorciados perfizeram 18,5% cada. 

Gráfico 1 – Distribuição dos CLS por gênero e faixa etária 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
No tocante à escolaridade, 27 (38%) dos CLS que responderam o questionário 

afirmam ter pós-graduação. Os conselheiros que declararam possuir ensino superior completo 
foram 15 (21,1%), enquanto 4 (5,6%) possuem este nível de forma incompleta. Quanto ao 
ensino médio, 15 (21,1%) detêm de forma completa e 2 (2,8%) de forma incompleta. 
Conselheiros com ensino fundamental completo e incompleto representam, respectivamente, 
5 (7%) e 3 (4,2%). Observa-se no Gráfico 2 que as mulheres possuem maior escolaridade do 
que os homens. 

De acordo com Beltrão e Alves (2009) a possível redução do hiato de gênero e a 
questão do maior acesso das mulheres à educação são consequências das diversas 
conferências internacionais promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), nos 
últimos dez anos, partindo do princípio de que para se chegar a um mundo mais justo e 
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próspero é preciso eliminar as discriminações de gênero em todos os campos de atividade, 
especialmente na educação, propiciando maior status, autonomia e empoderamento das 
mulheres. 

Quanto à ocupação dos sujeitos da pesquisa, obtivemos 68 respostas, já que 3 
participantes não informaram sua ocupação atual. Diante disso, 26 (38,2%) são servidores 
públicos e 23 (33,8 %) são aposentados, 9 (13,2%) são empregados do setor privado, 6 (8,8%) 
são desempregados e 4 (6%) são autônomos/profissionais liberais. Em Porto Alegre/RS, 
verificou-se que 36,6% dos participantes de conselhos eram aposentados (NAHRA, 2006). A 
predominância dos empregados no setor público e aposentados podem estar relacionados às 
facilidades para participar das reuniões do CLS. Comumente, os servidores públicos são 
dispensados sem prejuízos para a participação e os aposentados, por não terem mais a rotina 
diária de trabalho, dispõem de mais tempo livre para se dedicarem aos mecanismos de 
controle social. 

Entre os conselheiros pesquisados, 21 (29,6%) têm renda 3 a 5 salários mínimos, 
mesma proporção de participantes que apresentam renda de 5 até 10 salários mínimos. Na 
sequência, 18 (25,4%) dos sujeitos pesquisados declararam renda acima de 1,5 até 3 salários 
mínimos. Os conselheiros sem renda e com renda superior a 10 salários mínimos 
representam, respectivamente, 2 (2,8%) e 5 (7%) participantes. 
 
 

Gráfico 2 – Distribuição dos CLS por gênero e escolaridade 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Portanto, em sua maioria, os CLS possuem renda acima de três salários mínimos, 

o que representa que os mesmos têm uma certa segurança no que diz respeito a sua 
subsistência e de sua família. Esta segurança, segundo Tonella (2003), possibilita que o 



 

 
VAICHULONIS, I.R.; ULLIRSCH, F.O.; BRILINGER, C.O. Perfil dos conselheiros locais de saúde do município de Joinville. In. Simpósio Nacional 
de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. 
Campina Grande: UFCG, 2021. p.434-447.  Disponível em https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

439 
 

sujeito tenha mais possibilidades de participação, ou seja, fazer parte de uma elite decisória 
com acesso a maiores níveis de educação, informação, salário e capacitação. 

Observa-se que as mulheres possuem maior renda do que os homens (Gráfico 3), 
fato possivelmente relacionado com a escolaridade, a qual também foi maior entre as 
mulheres. 
 

Gráfico 3 – Distribuição dos CLS por gênero e renda 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Por fim, entre os conselheiros pesquisados, 38 (53,5%) não possuem plano de 

saúde, e 33 (46,5%) têm plano de saúde. Desta forma, entende- se que a maioria dos 
participantes da pesquisa são usuários do SUS, o que implica em melhor reconhecer as 
necessidades e as demandas colocadas aos serviços de saúde. 
 
2 Os CLS e o exercício do controle social 
 

Dos CLS respondentes, 49 (74,2%) se declararam representantes dos usuários, 
11 (16,7%) do governo e 6 (9,1%) dos prestadores de serviços e profissionais de saúde. Cinco 
participantes não informaram seu segmento no conselho local de saúde. Considerando os 
CLS representantes dos usuários, 7 (5%) alegaram que já tiveram alguma vivência 
profissional na área da saúde (Gráfico 4). 

Entende-se que a vivência profissional na área da saúde dos conselheiros 
contribui com os debates e também na elaboração de propostas mais assertivas, à medida 
que os mesmos conhecem as rotinas dos serviços de saúde. Nahra (2006) aponta que é baixo 
o número de conselheiros que o são por desejarem ou por entenderem que detêm um 
conhecimento que os qualifique para a função, na sua maioria estão por acreditarem possuir 
uma compreensão política do SUS e entender a importância da participação popular. 
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A rotatividade dos conselheiros reflete no envolvimento e na renovação dos atores 
sociais envolvidos nos processos decisórios dos mecanismos de participação popular 
garantidos pelas políticas públicas brasileiras. Segundo Cohn (2003) a baixa rotatividade pode 
ser atribuída a uma insuficiência do exercício democrático nos conselhos. Com relação ao 
tempo de participação no conselho local de saúde, 4 (5,6%) CLS atuam a menos de um ano, 
41 (57,7%) possuem entre 1 e 4 anos de atuação e 26 (36,6%) possuem mais de 4 anos de 
atuação. 
 

Gráfico 4 – Seguimento dos Conselheiros Locais de Saúde 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Indagou-se se os CLS estão vinculados a um partido político, organizações 

comunitárias e sindicais e em outros conselhos de políticas públicas. A maior parte dos CLS 
(n=55, 77,5%) dos conselheiros apontam não ter vinculação partidária, participam de 
organizações comunitárias e sindicais (n=44, 62%). Com relação aos outros conselhos de 
políticas públicas, 25 (35,2%) pontuaram que participam. 

Estudo de Lemos et al. (2016), realizado em Anápolis/GO, com 177 conselheiros 
municipais de saúde, indicou que, aproximadamente, 55% eram filiados a um partido político, 
um número consideravelmente maior que em Joinville. A participação dos CLS em 
organizações comunitárias, sindicais e em outros conselhos de políticas públicas entende-se 
como importante porque cria vínculos com uma base onde podem compartilhar e fortalecer 
os debates sobre as questões que envolvem as demandas de saúde, bem como buscar ideias 
e soluções. 

Em relação às atribuições exercidas (Gráfico 5), os CLS indicam a fiscalização e 
acompanhamento das ações e serviços de saúde e a estimulação da participação comunitária 
no controle, manutenção e desenvolvimento das ações e serviços da saúde no município 
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como as mais frequentes. Estas atividades estão de acordo com o Regimento Interno dos 
Conselhos Locais de Saúde de Joinville (JOINVILLE, 2005). 

Referente à importância da participação nos conselhos locais de saúde, 52 
(73,2%) CLS consideram que é importante a sua participação e 18 (25,4%) afirmam que a 
ideia de participar do conselho é gratificante. Para Lima (2011), o primeiro passo que os 
conselheiros devem se atentar antes de iniciar suas atividades com a comunidade é a 
compreensão da própria equipe que o processo em si é importante, já que um dos maiores 
entraves ao bom resultado e ao bom funcionamento do conselho local de saúde é a própria 
equipe. 
 

Gráfico 5 – Atribuições dos Conselheiros Locais de Saúde. 

 

Fonte: Autores (2021). 
 

No quesito da definição de pautas desenvolvidas e abordadas no conselho local de 
saúde, como se observa no Gráfico 6, a maioria dos CLS afirmaram participar sempre ou 
frequentemente. O que demostra um engajamento desses membros e maior possibilidade de 
melhorar a saúde pública. Lavôr et. al. (2017, p. 81) destacam que: “Deve-se garantir e ir à 
busca da participação dos usuários nas reuniões do conselho, procurando estimulá-los, 
usando de métodos diversos, já que é comum da comunidade achar que ela não tem o dever 
de ajudar a solucionar os problemas”. 
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Gráfico 6 – Participação dos Conselheiros Locais de Saúde nas definições de pautas. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Buscou-se compreender como é realizada a dinâmica da atuação dos CLS. Nesse 

sentido, quanto a forma de discussão de pautas, 41 (57,7%) dos CLS relatam que é realizada 
por reuniões com os responsáveis pela entidade, 16 (22,5%) apontaram que as discussões 
das pautas são realizadas durante as reuniões plenárias da entidade e 14 (19,7%) dizem que 
as discussões das pautas são realizadas durante as assembleias. Busana, Heidemann e 
Wendhausen (2015) afirmam que realizar um tempo de instrução durante as reuniões para 
colaborar com o empoderamento dos conselheiros é uma estratégia utilizada nos conselhos. 
Entende-se, então, que a melhor forma de estar por dentro de todos os assuntos discutidos é 
ter uma participação mais efetiva nas reuniões e assembleias do conselho de saúde, pois é 
através delas que a maioria dos assuntos são discutidos. 

Dentre os CLS participantes, 56 (78,8%) acreditam o Conselho Municipal de 
Saúde (CMS) de Joinville oferece grande ou muito grande contribuição para o fortalecimento 
dos conselhos locais. Outros, 15 (18,3%) afirmaram ser pequena e 2 (2,8%) consideraram ser 
muito pequena. Portanto, entende-se que há uma parceria entre os conselhos locais de saúde 
e o CMS. 

Em relação aos desafios para melhorar o funcionamento do CMS de Joinville, 
Gráfico 7, conselheiros apontam que precisa melhorar: a interlocução com a sociedade 
(26,8%), a participação dos conselheiros (16,9%), a representatividade das entidades e dos 
conselheiros (15,5%), a organização e planejamento (14,1%), a relação com o poder público 
(11,3%), a capacitação dos conselheiros (8,5%) e a interação com outros conselhos e 
entidades (7%). Percebe-se pelas opiniões que precisa haver mais empenho para garantir a 
representação, a capacitação e a representatividade de todas as partes envolvidas. Ferretti 
et al. (2016) alertam para a educação permanente junto aos conselheiros de saúde como meio 
de reflexão sobre temas relevantes e ampliação do entendimento do seu papel e suas 
atribuições. 

Avaliando a comunicação, 64 (91,4%) consideraram muito boa ou boa a 
comunicação entre os CLS. Enquanto, 61 (87,1%) apontaram a comunicação entre os CLS e 
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a sociedade civil muito boa ou boa. Para Lima (2011) a comunicação é a base para manter o 
CLS funcionando, com a possível certeza de que há alguma efetividade dos 
encaminhamentos que ali surgem. Segundo Araújo (2003), a comunicação molda as atitudes 
e comportamentos e se efetiva por meio de informação suficiente e adequada. Logo, a boa 
comunicação facilita as relações interpessoais, a tomada de decisões e a união em prol dos 
trabalhos realizados nos CLS. 
 

Gráfico 7 – Desafios para melhor funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Joinville na 
ótica dos CLS por segmento de representação 

  
Fonte: Autores (2021). 

 
A infraestrutura e o suporte técnico são fundamentais para o bom funcionamento 

dos CLS. Nesse encaminhamento, a avaliação dos participantes da pesquisa aponta que, em 
Joinville, para 62 (87,3%) essa condição é boa ou muito boa. Apenas 9 (12,7%) CLS 
afirmaram ser ruim. Dos CLS participantes, 69 (97,1%) consideram que frequentemente ou 
sempre há o repasse das informações referentes às políticas de saúde do município. Sobre 
apresentar e discutir o orçamento público com os CLS, 33 (46,5%) conselheiros disseram que 
os orçamentos são apresentados e discutidos, 24 (33,8%) disseram que isso é feito de 
maneira parcial e 14 (19,7%) avaliaram que não existe apresentação e discussão. 

Por conseguinte, compreende-se que, em grande medida, os conselhos locais têm 
condições de funcionamento e acesso às informações do município de Joinville. As 
informações referentes ao orçamento público fortalecem as possibilidades de participação e, 
consequentemente, da democracia e do exercício da cidadania (SOUZA; KRÜGER, 2010). 

O apoio administrativo e a infraestrutura física dos conselhos não apenas dizem 
respeito às suas condições de funcionamento, mas também são indicadores do apoio político 
do gestor do SUS ao controle social e à gestão participativa (VAN STRALEN et al., 2006), o 
que destaca de maneira positiva a SMS de Joinville. 

Em geral, as decisões tomadas pelo conselho local de saúde têm respeito dos 
gestores da saúde de Joinville. Pois, 46 (64,7%) dos CLS participantes avaliaram que 
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frequentemente ou sempre as decisões do conselho são acatadas e respeitadas. No entanto, 
percebe-se que ainda existem dificuldades para que o executivo acate suas decisões, tendo 
em vista que a opção “às vezes", obteve 22 (31%) respostas e outros 3 CLS (4,2%) 
consideraram que as decisões nunca ou raramente são acatadas ou respeitadas. 

Souza e Krüger (2010) evidenciam o conselho local de saúde como o espaço de 
participação mais próximo da comunidade, onde primeiro as necessidades dos usuários 
podem se manifestar. Nesse sentido, tem o potencial de se articular com os outros níveis de 
participação que são deliberativos da política de saúde, realizando uma possível aproximação 
com a democracia direta e uma democracia representativa vinculada às suas bases sociais. 
Esse potencial, quando reconhecidos pelos gestores municipais, fortalecem o SUS e agregam 
confiança entre os mecanismos de controle social e a prefeitura municipal. 

Quando questionados sobre quais temas sentem necessidade de aprimoramento 
e capacitação para que consigam exercer melhor suas atividades, dentre as opções do 
questionário, os conselheiros sinalizaram que precisam saber mais sobre: o seu papel como 
conselheiro (33,8%), transparência pública (28,2%), orçamento público (12,7%), controle 
social (8,5%), papel do ministério público (7%), democracia participativa (4,2%), estrutura do 
estado ou governo (2,8%) e negociação de conflitos (1,4%). O gráfico 8 representam a 
distribuição das respostas por seguimento de representação. 
 

Gráfico 8 –Temas que os Conselheiros Locais de Saúde sentem necessidade de capacitação por 
seguimento de representação 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Nesse encaminhamento, desde a 12º Conferência Nacional de Saúde, em 2003, 

são discutidas propostas e a necessidade de se garantir recursos para o investimento da 
capacitação dos conselheiros de saúde em todas as suas instâncias. Acredita-se que, o 
investimento em formação continuada para os que se propõe compor os mecanismos de 
controle social fortalece a autonomia e o empoderamento dos representantes. Dessa maneira, 
é essencial “incentivar a formação e estruturação dos Conselhos Locais de Saúde, apoiar e 
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dinamizar suas ações, viabilizando a participação dos Conselhos Locais em Conferências, 
Fóruns de Saúde e outros eventos semelhantes” (BRASIL, 2003, p. 103). A garantia da 
participação popular nos CLS bem como nos demais conselhos inclui, também, o 
comprometimento dos gestores da saúde planejar e viabilizar espaços de capacitação como 
palestras, oficinas e participação em eventos. Quanto mais capacitados mais condições do 
exercício do controle social conforme prevê o SUS. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

No desenvolvimento da pesquisa encontrou-se alguns desafios para a coleta de 
dados no que resultou na participação de apenas 71 conselheiros de um total de 264. No 
contexto da pandemia de Covid-19, em decorrência da necessidade de distanciamento social, 
as reuniões presenciais dos conselhos locais de saúde foram canceladas em março de 2020. 
E, não se teve uma iniciativa dos mesmos para que houvesse reuniões online. Os espaços 
das reuniões seriam importantes para que os pesquisadores pudessem apresentar o projeto 
de pesquisa e sensibilizar para que todos participassem da pesquisa. Além disso, facilitaria 
para os presidentes divulgarem a pesquisa e se mobilizarem para a adesão. 

Um outro desafio foi o acesso aos contatos dos CLS para envio do link do 
questionário, pois foi disponibilizado pela SMS de Joinville somente o contato dos presidentes 
dos conselhos locais. Acredita-se que, por não terem tanta familiaridade com as ferramentas 
da internet, houve certa dificuldade entre os CLS de compartilhar a pesquisa com os pares. 

Os resultados apontam para a valorização dos conselhos locais de saúde como 
espaço de controle social pelos CLS de Joinville, os quais entendem a sua intervenção como 
relevante para a efetivação do SUS. A avaliação positiva dos respondentes quanto ao apoio 
e à transparência do município no que diz respeito ao apoio técnico, à infraestrutura e ao 
acesso às informações necessárias para a efetivação da participação e do controle social é 
outro fator a ser destacado. 

A relação com o CMS também foi vista pelos sujeitos da pesquisa como favorável 
para o fortalecimento do controle social do SUS em Joinville. Isso se dá, principalmente pela 
abertura de espaços, boa comunicação e valorização de cada instância na mesma proporção. 
O diálogo entre os conselhos é sinalizado como fundamental para que cada vez mais esses 
espaços sejam democráticos e favoráveis ao exercício da cidadania. 
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ANÁLISE DE DIMENSÕES DO ACESSO À SAÚDE DAS CRIANÇAS COM 
SÍNDROME CONGÊNITA DE ZIKA (SCZ) NA REGIÃO METROPOLITANA DO 

RIO DE JANEIRO. 
 
 

FRANÇA, Isadora Bevilaqua1 
PEITER, Paulo Cesar1  

PEREIRA, Rafael dos Santos1 
Resumo 
 
Desde 2015 a população brasileira vive com as repercussões da epidemia de Zika, 
levantando o debate sobre as dificuldades de diagnóstico e acesso aos cuidados para 
crianças com Síndrome Congênita do Zika (SCZ). As regiões Nordeste e Sudeste foram as 
mais atingidas, desafiando-nos a caracterizar o acesso à saúde das crianças portadoras da 
SCZ nessas regiões. O objetivo deste artigo é analisar a disponibilidade e acessibilidade dos 
serviços de saúde para a reabilitação das crianças com SCZ na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro (RMRJ). A metodologia consistiu no mapeamento dos casos de SCZ entre 2015 
e 2017 na RMRJ por bairros de residência e relacionados com a localização das unidades de 
reabilitação indicadas no Protocolo da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
(SES/RJ). Como resultado foram identificados 202 casos de SCZ na RMRJ no período de 
2015 a 2017. A RMRJ teve 85% de todos os casos do Estado do Rio de Janeiro, o município 
do Rio de Janeiro concentra 63% dos casos. A acessibilidade nesse município é a melhor se 
comparada com os demais da RMRJ, dado que é a capital do Estado e concentra grande 
parte dos serviços especializados em saúde materno-infantil. 

 
Palavras-chave: Síndrome Congênita de Zika; Acesso; Acessibilidade; Rio de Janeiro. 
 
Abstract 
Since 2015, the Brazilian population has lived with the repercussions of the Zika epidemic, 
raising the debate on the difficulties of diagnosis and access to care for children with 
Congenital Zika Syndrome (CZS). The Northeast and Southeast regions were the hardest hit, 
challenging us to characterize the access to health of children with ZCS in these regions. The 
aim of this paper is to analyse the availability and accessibility of health services for the 
rehabilitation of children with CZS in the Rio de Janeiro Metropolitan Region (RMRJ). The 
methodology consisted of mapping the cases of CZS between 2015 and 2017 in RJRM by 
neighborhoods of residence and related to the location of rehabilitation units indicated in the 
Protocol of the Rio de Janeiro State Secretariat of Health (SES/RJ). As a result, 202 cases of 
CZS were identified in the RMRJ from 2015 to 2017. The RMRJ had 85% of all cases in the 
state of Rio de Janeiro, the municipality of Rio de Janeiro concentrated on 63% of the cases. 
Accessibility in this municipality is better compared to the others in the RMRJ, as it is the state 
capital and concentrates most of the specialized services in maternal and child health. 
 
Key words: Congenital Zika Syndrome; Access; Accessibility; Rio de Janeiro. 

 
1 Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Doenças Parasitárias. Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
 

A população brasileira convive com as repercussões sociais da epidemia do Zika virus 
(ZIKV) desde o ano de 2015, que suscitam um debate sobre: as dificuldades de diagnóstico; 
o acesso aos cuidados para as crianças com Síndrome Congênita do Zika vírus (SCZ; a 
busca por compensações financeiras pelas famílias atingidas; as desigualdades sociais e de 
gênero; o debate sobre os direitos reprodutivos, entre outros (PNUD, 2017). Tais dificuldades 
surgiram por diversos fatores, porém o que mais impactou a população foi a dificuldade de 
estabelecer um diagnóstico preciso sobre a situação de saúde existente, que inicialmente foi 
identificado como casos de dengue.  

A dengue já estava presente no Brasil há décadas, então quando centenas de 
milhares de pessoas com o que se pensava ser um caso mais ameno de dengue começaram 
a chegar nas clínicas de saúde no fim de 2014, houve preocupação, mas não uma surpresa 
— isso até surgir a onda de crianças nascidas com microcefalia (Zanluca et. Al, 2015). 

 O Estado tentou responder rapidamente e, em novembro de 2015, o governo 
brasileiro declarou a Emergência Nacional de Saúde à medida que os casos de microcefalia 
aumentavam. Em fevereiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a 
Emergência de Saúde Pública de importância internacional (ESPII) em resposta à 
disseminação do zika. (Human Rights Watch, 2017). 

 Os primeiros casos suspeitos de Zika foram registrados em outubro de 2014 no Rio 
Grande do Norte como um surto de doença exantemática de origem desconhecida (Fantinato 
et. al, 2016). Em 2015 e 2016 observou-se uma dispersão do ZIKV por quase todo o país, 
com surtos em quase todas as grandes cidades a partir da região Nordeste (Victoria et al.  
2016). Nessas regiões determinados estados ganham destaque, e cidades com maiores 
recursos, não organizados em rede e insuficientes para demanda, se tornam locais de 
confluência de famílias em busca de atenção especializada e de reabilitação para as crianças 
que nasceram com microcefalia e outros agravos. 

Optou-se por pensar o acesso aos serviços de saúde como um elemento definidor da 
vulnerabilidade das pessoas atingidas pela SCZ, devendo-se ter a devida atenção aos 
estudos sobre as consequências dessa enfermidade nas populações humanas. 

 Este estudo está fundamentado na noção de vulnerabilidade de Ayres (2003), 
segundo a qual há três dimensões a serem consideradas: a individual, a social e a 
programática. Neste artigo privilegiamos a dimensão programática que diz respeito à 
capacidade de resposta institucional à epidemia, mais precisamente no que se refere à oferta 
de serviços de atenção à saúde necessários para o tratamento e reabilitação das crianças 
afetadas e suas famílias. 

Neste sentido, o acesso à saúde é mais do que simplesmente uma questão da relação 
entre oferta e procura por atendimento, ele se constrói na participação ativa da população 
como forma de interlocução entre a situação de saúde e o território. O principal objetivo desse 
artigo é analisar a acessibilidade dos serviços de saúde para o tratamento e reabilitação da 
SCZ na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ, visto que foi uma das regiões mais 
afetadas pela epidemia de Zika no período de 2015 e 2017. 
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METODOLOGIA  
 

A análise da acessibilidade aos serviços especializados de tratamento e reabilitação 
para SCZ foi realizada em duas escalas: a regional (Regiões de saúde do Estado do Rio de 
Janeiro) tendo como unidade de análise os municípios das regiões de saúde Metropolitana I 
e II; e a escala local (intramunicipal), tendo como unidade de análise os bairros da cidade do 
Rio de Janeiro. 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com uso de dados secundários. Parte-
se de uma abordagem da geografia da saúde para análise do acesso aos recursos de saúde 
da população afetada pela Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZ). Foram considerados as 
regiões de saúde: Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nomeadamente as RMRJ I e 
RMRJ II (Figura 1). 

Figura 1: Municípios que compõem as regiões de saúde Metropolitana I e II do estado do Rio de 
Janeiro. Fonte: Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro. Elaboração: Rafael dos Santos 
Pereira, 2019. 

 
Nesta última, os casos de crianças nascidas com microcefalia entre 2015 e 2017 na 

RMRJ foram mapeados por bairros de residência e relacionados com a localização dos 
serviços de reabilitação indicados no Protocolo da SES-RJ juntamente com outros 
indicadores demográficos e de cobertura de saúde e acessibilidade. 

 Foram mapeados todos os casos de microcefalia confirmados (excetuado os óbitos) 
nos anos de 2015, 2016 e 2017 por bairro de residência da mãe, considerando o centróide 
do bairro, a partir do banco de dados do Registro de Eventos de Saúde Pública - RESP, 
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utilizando o software ArcGis 10.5. A partir do software My Maps, foram mapeados os Centros 
Especializados em Reabilitação - CER, utilizando dados de endereço disponibilizados pelo 
protocolo da SES/RJ.  

Como uma primeira aproximação à questão da acessibilidade geográfica aos serviços 
especializados, foi proposto neste artigo a simulação de um raio de influência de 10 km 
(buffers) em torno das unidades especializadas em cada bairro. Esse raio foi escolhido por 
considerar-se uma distância máxima razoável de ser percorrida de ida e volta para o 
atendimento das crianças afetadas em um mesmo dia (um tempo de percurso de cerca de 2 
horas), dado que este percurso tem de ser feito várias vezes na semana conforme a 
programação dos tratamentos a serem realizados. 

 
RESULTADOS  

A Região de Saúde Metropolitana I do Rio de Janeiro – RMRJ I, foi a que apresentou 
o maior número de casos de microcefalia no Estado do Rio de Janeiro durante a epidemia de 
2015 a 2017. Em 2015 já era possível notar a maior concentração de casos de microcefalia 
associada à infecção por ZIKV na RMRJ I, com cerca de 96,8% (32) do total de casos 
confirmados, sendo o município da capital estadual - Rio de Janeiro (25 casos) o município 
com maior número de casos naquele ano. 

 O ano de 2016 marcou o pico da epidemia com 1.469 casos confirmados de 
microcefalia no Brasil. Na RMRJ foram confirmados, neste ano, 161 casos, sendo 87,6% dos 
casos na RMRJ I e 12,4% na RMRJ II, respectivamente.  

Neste mesmo ano o município do Rio de Janeiro sozinho registrou 97 casos de 
microcefalia, confirmando-se como o município mais atingido, seguido por Duque de Caxias 
com 14 casos e São João de Meriti com 12 casos.  

Na RMRJ II, por sua vez, os municípios de Magé com (7 casos), São Gonçalo (4 
casos) e Itaboraí (4 casos) foram os mais atingidos. Niterói, a principal cidade da 
metropolitana II, teve somente 3 casos confirmados em 2016. 

 Em 2017 a epidemia perdeu força com 9 casos confirmados em toda a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. A capital reteve 55,5% (5 casos confirmados), o restante 
dos casos distribuiu-se entre Belfort Roxo (1), São Gonçalo (1), Niterói (1) e Japeri (1). 

 Com a acentuada redução de casos novos de microcefalia e SCZ em 2016 a OMS 
decreta em novembro deste mesmo ano o fim da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII) pela epidemia por ZIKV. A redução considerável de casos 
novos voltou a ser observada em 2017, sendo que na RMRJ essa redução foi de 94,4% do 
número de casos em relação ao ano anterior (Tabela 1). 
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Tabela 1: Número de casos confirmados por município (2015 a 2017). 
 

                 Casos de SCZ por municípios da RMRJ em 2015   

Regiões de Saúde Municípios Número de casos 

Metropolitana I 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Duque de Caxias 

São João de Meriti 
Nova Iguaçu 

Nilópolis  
Itaguaí 

25 
2 
1 
1 
1 
1 

Metropolitana II Maricá 1 

Total  32 

           Casos de SCZ por municípios da RMRJ em 2016   

Metropolitana I 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Duque de Caxias 

São João de Meriti 
Nova Iguaçu 

Nilópolis  
Itaguaí 

Belford Roxo 
Japeri 

97 
14 
12 
7 
2 
1 
7 
1 

Metropolitana II 
 
 
 
 

Magé  
Queimados  

São Gonçalo 
Niterói 
Itaboraí 

7 
2 
4 
3 
4 

Total  161 

Casos de SCZ por municípios da RMRJ em 2017   

Metropolitana I 
 
 

Rio de Janeiro 
Belford Roxo 

Japeri 

5 
1 
1 

Metropolitana II 
 
 

São Gonçalo 
Niterói 

 

1 
1 
 

Total  9 

Fonte: RESP - Registros de Eventos em Saúde Pública. 
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Ao analisar o mapa de calor (densidade de casos) relativo aos casos de microcefalia 
na RMRJ como um todo no período de 2015 a 2017 é possível notar com clareza uma 
concentração significativa de casos de microcefalia na Região Metropolitana I (Figura 2). 
 
Figura 2: Casos confirmados de microcefalia por Zika, por local de residência da mãe entre 2015 e 
2017. 

 
Fonte: MS-RESP (2018). Elaboração: Isadora Bevilaqua França (2019). 
 

A maior densidade de casos ocorre na área conhecida como Região da Leopoldina 
(pela estrada de ferro que conecta diversos municípios com o Rio de Janeiro) na zona norte 
da cidade do Rio de Janeiro, a mais densamente povoada, e eixo de entroncamentos viários 
importantes entre o centro da cidade e os demais municípios da região metropolitana. 
Percebe-se também que os casos se distribuem ao longo dos principais eixos viários da 
região, os municípios mais afetados foram: Rio de Janeiro com 127 casos, seguido por Duque 
de Caxias com 16 casos e Nova Iguaçu com 8 casos entre 2015 e 2017. 
 Observa-se uma grande concentração de casos de microcefalia no município do Rio 
de Janeiro, particularmente na zona norte da cidade com aproximadamente 48,8% dos casos 
confirmados.  

A Zona Oeste do município do Rio de Janeiro também apresentou um elevado número 
de casos, cerca de 44,8% do total, destacando-se a região ao norte dos maciços da Tijuca e 
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Pedra Branca e ao sul do maciço do Gericinó Mendanha. Os bairros mais atingidos foram 
Campo Grande (9 casos), Bangu, Senador Camará e Realengo, com seis casos cada.  

As regiões do Centro e Zona Sul tiveram relativamente menos casos de microcefalia, 
correspondendo a 6,8% do total. Assim como na RM II que teve ao todo 19 casos de 
microcefalia por Zika no período epidêmico, que ocorreram principalmente em Magé, São 
Gonçalo e Niterói. 

O Estado do Rio de Janeiro foi o terceiro estado do Brasil em número de casos de 
SCZ. Embora tenha uma rede de serviço de saúde relativamente ampla, em comparação com 
os estados do Nordeste, o estado vem enfrentando sucessivas crises econômicas, de gestão 
e cortes de recursos nos serviços públicos de saúde, com sucateamento e crescimento da 
oferta menor que da demanda nas últimas décadas, principalmente no que ser refere ao 
segmento hospitalar de média e alta complexidade. 

A atenção básica também tem sofrido reveses nos últimos anos, a se destacar os 
problemas de corte de recursos na rede de unidades de pronto atendimento, a 
descontinuidade de programas da Estratégia da Saúde da Família e problemas com as 
Organizações Sociais (OS) no âmbito dos municípios da região. 

 Apesar disso, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) procurou preparar a sua rede 
para o enfrentamento da epidemia de Zika e suas consequências, capacitando seus 
profissionais para o atendimento dos casos de SCZ (SES-RJ, 2018). 

 A Rede de Reabilitação no estado do Rio de Janeiro se organiza conforme o descrito 
na Portaria Ministerial de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017. Esta portaria 
consolida as normas sobre as Redes do Sistema Único de Saúde, incluindo a Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD). 

Os CER são espaços destinados a atender a todas as pessoas com deficiência 
permanentes ou não, e suas ações são voltadas para reabilitação a serem executadas por 
equipes multiprofissionais e interdisciplinares a partir das necessidades de cada indivíduo e 
de acordo com o impacto da deficiência sobre sua funcionalidade. 

Segundo o Plano de Estratégia e Ações de Crianças com SCZ da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro, às regiões de saúde Metropolitana I e II, apresentam 
vinte e sete unidades de saúde especializadas para receber crianças diagnosticadas com 
SCZ e/ou microcefalia (SES-RJ, 2018).No entanto, a grande maioria das unidades 
especializadas não apresentam todos os serviços de saúde necessários para a estimulação 
precoce dessas crianças. Este fato foi comprovado ao analisar as informações fornecidas 
pela Secretaria de Saúde e pelo Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

A RMRJ I é de modo geral bem provida por CER, ainda que não se possa afirmar com 
os dados que dispomos neste estudo que os serviços existentes tenham capacidade para 
atender a demanda suplementar ocasionada pela epidemia de Zika nos anos 2015 a 2017. A 
Metropolitana II é a menos assistida, sendo que a referência para especialidade em 
neurologia situa-se no município do Rio de Janeiro na Metropolitana I. 

Outro elemento que contribui para o acesso à saúde nas diferentes unidades 
territoriais é a cobertura pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) que pode ser medida pela 
proporção de domicílios atendidos. Esta é também uma forma de medir a cobertura da 
Atenção Básica numa determinada unidade territorial. No Estado do Rio de Janeiro essa 
cobertura alcançou, no ano de 2017, 68,6% da população. Este nível de cobertura é 
considerado baixo, haja visto que a Metropolitana I possui a segunda pior cobertura dentre 
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todas as regiões de saúde do Estado (SES-RJ, 2018). Em contrapartida a cobertura na 
Metropolitana II é melhor alcançando 80% da população. 

Cabe destacar que na estruturação da Atenção Básica o papel dos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família – NASF é muito importante, pois estes atuam de forma integrada com as 
equipes de atenção básica. O NASF trabalha de forma horizontal e interdisciplinar com os 
demais profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado e a prestação de serviços 
diretos à população. No caso das famílias afetadas pela SCZ, principalmente aquelas 
residentes em áreas de alta vulnerabilidade social, esse apoio é de fundamental importância. 

É preciso, no entanto, lembrar que a acessibilidade aos serviços também variam 
conforme as condições dos usuários, no caso familiares (primordialmente mães) de crianças 
afetadas pela SCZ, que frequentemente torna extremamente difícil e sofrida as viagens de 
ida e volta aos serviços de saúde e reabilitação seja pela alta frequência semanal desses 
viagens para realização dos tratamentos, seja pelas condições das próprias crianças que 
podem ter episódios de convulsões durante o trajeto e outras intercorrências difíceis de lidar 
em locais públicos, particularmente em transportes coletivos muitas vezes superlotados, sem 
conforto ambiental, sem ar condicionado, barulhentos e desconfortáveis. 

 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A acessibilidade aos serviços especializados de saúde (tratamento e reabilitação) das 
mães e familiares que se ocupam das crianças com SCZ é um elemento importante a ser 
considerado quando analisamos a epidemia de Zika e suas consequências ao longo do 
tempo. 

O Estado do Rio de Janeiro foi altamente atingido pela epidemia de Zika de 2015 
sendo o terceiro mais atingido do país. As crianças que nasceram com a SCZ nessa epidemia 
estão hoje na faixa entre 2 e 4 anos de idade e necessitam de uma série de cuidados 
especiais que exigem muita dedicação das mães, pais e familiares responsáveis. A maioria 
das mães acabam sendo obrigadas a pararem de trabalhar para cuidar dessas crianças e 
frequentemente encontram-se em situação de esgotamento físico e psicológico. (Human 
Rights Watch, 2017). O acesso à saúde é visto como a possibilidade de utilizar, de forma 
adequada, os serviços de saúde quando necessário. Ele envolve diferentes dimensões como: 
a disponibilidade, a capacidade de pagamento, a aceitabilidade e a informação. (Travassos 
e Martins, 2004; Thiede et al. 2014), neste sentido a acessibilidade geográfica como medida 
de acesso  limitada, entretanto, corresponde a um componente essencial do mesmo que 
merece ser analisada. 

Neste estudo buscamos analisar a acessibilidade aos CER das crianças com SCZ na 
RMRJ. A originalidade deste artigo é justamente analisar este aspecto da epidemia e suas 
consequências na população desta região. A revisão bibliográfica encontrou outros estudos 
de acessibilidade na RMRJ ligados à questão dos transportes públicos e que podem ajudar 
a complementar nossa análise. 

Embora a rede de serviços de saúde, a disponibilidade de profissionais de saúde e a 
cobertura da atenção básica seja relativamente elevada na RMRJ, os desafios e 
responsabilidades que a epidemia de Zika e suas consequências colocam para a sociedade 
e para o poder público são enormes. O término da emergência em saúde pública foi declarada 
em novembro de 2016, quando o número de casos novos de SCZ caíram consideravelmente, 
mas em 2017 ainda ocorreram novos casos de SCZ e as crianças nascidas durante a 
epidemia e suas famílias continuam a levar as suas vidas tendo que enfrentar inúmeros 
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obstáculos diários de diversas ordens para poder proporcionar aos seus filhos os cuidados 
necessários para uma vida digna. 

Na atual fase pós-epidêmica, surgem novas preocupações, pois algumas crianças 
estão chegando em fase escolar e sabe-se de antemão do despreparo da rede escolar para 
acolher devidamente esses indivíduos em situação especial e em situação de vulnerabilidade. 
Além disso, muitos aspectos importantes da epidemia não tiveram a devida atenção das 
autoridades, como foi o caso dos direitos reprodutivos das mulheres. 

A possibilidade de uma nova onda epidêmica de ZIKV é real e apesar dos enormes 
avanços alcançados do ponto de vista do conhecimento clínico, os aspectos 

socioambientais foram e continuam em segundo plano, para não dizer negligenciados. Cabe 
à comunidade científica e a sociedade organizada, em especial aos coletivos de mães e pais 
de crianças com SCZ pressionar as autoridades para que avancem também nessas questões, 
bem como continuem a concentrar esforços para a melhoria do acesso, e das condições de 
acessibilidade aos serviços especializados de tratamento e reabilitação. 

É dever do poder público proporcionar condições satisfatórias para o deslocamento 
dessas crianças aos locais de tratamento reduzindo a carga física e emocional que enfrentam 
as mães e responsáveis, cuidadores dessas crianças, além de proporcionar o melhor 
tratamento possível para que essas crianças possam atingir todos os potenciais à que tem 
direito. 
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OCORRÊNCIA DE CÂNCER NA PRIMEIRA INFÂNCIA EM SANTA CATARINA: ANÁLISE 
DOS REGISTROS HOSPITALARES  

FRIESTINO, Jane Kelly Oliveira1 
FARIA, Rivaldo Mauro de2 

FRANCISCO, Priscila Maria Stolses Bergamo3 
 

RESUMO: A rede de atenção oncológica deve ser norteada a partir de indicadores e de 
características próprias do território, fomentando a oferta de serviços condizentes com a realidade. 
Objetivo: Com isso, objetiva-se produzir e fornecer informações a respeito dos atendimentos 
hospitalares de câncer ocorridos na primeira infância, no estado Santa Catarina. Procedimentos 
Metodológicos: trata-se de um estudo ecológico exploratório, descritivo, de natureza documental, com 
análise de registros hospitalares de câncer em menores de 05 anos, atendidos na rede hospitalar de 
Santa Catarina entre 2009 a 2019. Resultados: Foram identificados 1.030 registros hospitalares de 
câncer em crianças com idade ≤ 05 anos no período estudado. A rede assistencial oncológica na 
primeira infância encontra-se concentrada nas macrorregiões de saúde da Grande Florianópolis e 
Planalto Norte e Nordeste, sendo estas as regiões mais populosas. Observou-se diminuição das 
ocorrências nas macrorregiões Grande Florianópolis e Planalto Norte e Nordeste, com importante 
aumento da macrorregião do Grande Oeste entre 2009 e 2019. Conclusão: Houve uma interiorização 
dos atendimentos ao longo dos anos, beneficiando regiões que encontram-se mais distante da 
maioria dos serviços de alta complexidade em oncologia pediátrica.  
 
Palavras-chave: assistência integral à saúde; serviço hospitalar de oncologia; mapeamento 
geográfico. 
 
ABSTRACT: The oncology care network must be guided by health indicators and characteristics 
specific to the territory, promoting the provision of services based on reality. Aim: With this, the 
objective is to produce and provide information about hospital care for cancer in early childhood, in the 
state of Santa Catarina. Procedimentos Metodológicos: This is an exploratory, descriptive, documental 
ecological study, with analysis of hospital cancer records of children under 05 years of age, attended 
in the hospital network of Santa Catarina between 2009 and 2019. Resultados: A total of 1,030 
hospitalizations for cancer in children aged ≤ 05 years were identified during the study period. The 
oncology care network of early childhood is concentrated in the health macro-regions of Grande 
Florianópolis and Planalto Norte e Nordeste, which are the most populous regions. There was a 
decrease in hospitalizations in the Grande Florianópolis and Planalto Norte e Nordeste macro-regions, 
with a significant increase in the Grande Oeste macro-region between 2009 and 2019. Conclusão: 
There has been an attended of care over the years, benefiting regions that are farther away from most 
high-complexity pediatric oncology services. 
 

Keywords: comprehensive health care; oncology service, hospital; geographic mapping 
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INTRODUÇÃO:  

Ao longo da história a avaliação da saúde infantil tem sido realizada pelo 
monitoramento da mortalidade infantil, sendo este um dos indicadores mais sensíveis às 
condições sociais. A redução da mortalidade infantil está diretamente associada à melhoria 
das condições de vida e a maior acessibilidade aos serviços de saúde, que são fatores 
precipuamente relacionados ao território e ao lugar (SZWARCWALD; ANDRADE;  BASTOS, 
2002; GOLDANI et al, 2001).  

São ainda fragmentados os estudos dos indicadores de saúde infantil no Brasil. Há 
inúmeros esforços na identificação das razões sociais, assistenciais ou geográficas do óbito 
infantil, mas não há grandes avanços no sentido de se produzir um índice composto que 
permita discutir a saúde infantil e o desenvolvimento infantil numa perspectiva ampla. É o 
caso do Índice de Saúde Infantil proposto pela UNICEF (2008), por exemplo, para medir o 
estado da saúde infantil e das condições de seu desenvolvimento. 

As múltiplas dimensões da saúde infantil exigem também estudos agregados de 
indicadores. Efetivamente, há duas dimensões da saúde infantil que precisam ser pensadas 
conjuntamente pela geografia (FARIA e SANTANA, 2015): i) os resultados em saúde, 
representados pelos indicadores de mortalidade e morbidade; ii) os determinantes em 
saúde, representados pelos indicadores médico-assistenciais; demográficos, biológicos e 
sócio-territoriais. Os perfis territoriais da saúde infantil irão expressar essas duas dimensões, 
não apenas como resultado do território, mas como expressão da própria existência 
territorial, como um dado vivo e atual (FARIA, 2013). 

Nesse contexto, a ocorrência câncer aponta para necessidade de ações 
programáticas de planejamento territorial, sobretudo do planejamento baseado em políticas 
de pactuações, como é caso do Sistema Único de Saúde brasileiro (BRASIL, 2006), as 
quais exigem instrumentos de avaliação amplos, consistentes e compreensivos, capazes de 
integrar a natureza complexa dos problemas. 

Um dos elementos fundamentais para a organização da regionalização dos 
serviços de saúde, é a identidade regional (DORNELES; AREOSA, 2020). A estruturação 
dos diferentes níveis de atenção devem ter o protagonismo das necessidades específicas, 
como também na disponibilidade dos serviços de saúde, em especial, na área da oncologia.  

A oncologia pediátrica possuía especificidades importantes, ao mesmo tempo em 
que é considerada uma ocorrência rara, representa a principal causa de morte por doença 
em crianças no Brasil, denotando a relevância em possuir uma rede de atenção que valorize 
tanto o diagnóstico precoce, quanto o tratamento efetivo (PIRES, 2018). Ademais, sua 
ocorrência corresponde de 2% a 3% de todos os tumores malignos registrados no país 
(STELIAROVA-FOUCHER, 2018). 

Em pacientes com câncer, as admissões hospitalares constituem etapas 
necessárias e frequentes na trajetória com a doença: na fase diagnóstica, quando o quadro 
clínico é um evento crítico, na etapa de tratamento, em caso de toxicidade, sintomas graves 
ou condições, e na fase terminal (sintomas refratários ou quando o cuidado ideal é inviável 
em casa ou em outras instalações) (ANTONUZZO, et.al., 2017; NUMICO et.al., 2020). A 
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partir do conhecimento a respeito da distribuição de atendimentos hospitalares de crianças 
com câncer no estado de Santa Catarina será possível contribuir com a formulação de 
políticas públicas em vista de melhorar as condições de vida dos pacientes e seus 
familiares. Isso porque, conhecer a dinâmica de atendimentos auxilia na formulação de 
estratégias e desenvolvimento das redes de atenção oncológica, pois o tratamento para 
essas enfermidades possui grande impacto e exige uma boa articulação entre os serviços, 
incluindo desde a Atenção Primária até os centros especializados. 

A estruturação de uma Rede de cuidados a partir das necessidades reais da 
população propicia acompanhamento singular e fundamental para a organização e a 
sistematização das ações e serviços de saúde para garantir melhorias na qualidade de vida 
de crianças acometidas com câncer, incluindo a produção de informação dos registros 
oncológicos, pois estes contribuem com a estruturação das redes de atenção à saúde, 
sendo estas, condizentes com a realidade.  

Deve-se considerar a organização da rede hospitalar na definição de estratégias 
que promovam uma adequação à demanda regional para a redução da morbimortalidade e 
de possíveis iniquidades regionais. As informações de morbidade são continuamente 
produzidas pelos Registros de Câncer de Base Hospitalar (RHC). O Instituto Nacional do 
Câncer é órgão nacional que unifica e auxilia as unidades de atendimento de alta 
complexidade em oncologia a realizarem seus registros, seguindo padrões internacionais, 
normatizados pelo IACR - International Association of Cancer Registries. Os RHC coletam 
dados de todos os pacientes atendidos no hospital com diagnóstico confirmado de câncer e 
identificam a assistência prestada a esses pacientes, e ao fim, são unificados por meio do 
Integrador RHC. As informações produzidas são úteis para o planejamento administrativo da 
Instituição, para avaliação dos resultados de protocolos terapêuticos e análise de 
sobrevivência dos pacientes (INCA, 2016). 

O presente trabalho constitui-se como um recorte oriundo de uma pesquisa maior 
intitulada: Índice de Saúde Infantil: avaliação multicritério dos principais resultados e 
determinantes da saúde infantil no Brasil, a qual tem sido desenvolvida inicialmente nos 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com isso, objetiva-se produzir e fornecer 
informações a respeito dos atendimentos hospitalares de câncer ocorridos na primeira 
infância, no estado Santa Catarina.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo ecológico exploratório, descritivo, de natureza documental 
utilizando dados secundários a respeito dos registros hospitalares de câncer ocorridos na 
faixa etária de 0 a 5 anos, atendidos na rede hospitalar do estado de Santa Catarina, no 
período de 2009 a 2019.  

A coleta dos dados foi realizada realizada por meio do Integrador dos Registros 
Hospitalares de Câncer (RHC), disponibilizado pelo Instituto Nacional de Câncer, via Tabnet, 
aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
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(DATASUS), sendo possível acessar através do endereço eletrônico: 
https://irhc.inca.gov.br/RHCNet/. 

Os RHC agrupam informações de pacientes atendidos em unidades hospitalares, 
com diagnóstico confirmado de câncer: Para o levantamento foram consideradas as 
variáveis: número de casos de câncer na primeira infância (0 a 5 anos), por ano da primeira 
consulta, procedência e unidade de atendimento, durante os anos 2009 e 2019. 

As unidades hospitalares de atendimento foram identificadas por meio dos 
tabuladores do RHC, e o município ao qual pertenciam bem como o nome, foram 
consultados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde -  CNES. As unidades 
hospitalares foram agrupados de acordo com o município de localização e os mesmos foram 
alocados nas 07 macrorregiões de saúde descritas no Plano Diretor de Regionalização 
(PDR) do estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2018). Desta forma, foram obtidos 
o número de registros hospitalares no período para compreensão do perfil temporal (série 
histórica) e de distribuição espaço-geográfica, de dados hospitalares de crianças em 
tratamento oncológico. A coleta dos dados foi realizada no mês de abril de 2021. 

Os dados foram armazenados em planilhas excel. Estes foram analisados sob 
frequência absoluta e relativa, bem como correlação entre número absoluto e a distribuição 
anual das registros hospitalares. Utilizou-se correlação de Pearson para analisar a tendência 
entre os anos de 2009 e 2019. Considerou-se como p significativo p<0,05. Por tratar-se de 
dados públicos, não houve apreciação em comitê de ética e pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram identificadas 1.030 registros hospitalares por câncer em crianças 
menores de 05 anos de idade entre os anos 2009 e 2019 em Santa Catarina. A maioria das 
ocorrências foram encontradas na macrorregião da Grande Florianópolis (59%), seguida 
pela região Planalto Norte e Nordeste (25%). A macrorregião com o menor número de 
ocorrência de câncer na primeira infância foi a macrorregião Foz do Itajaí (0,6%), conforme 
descrito na Figura 1. 

Figura 1. Distribuição dos registros hospitalares de câncer em menores de 05 anos de idade, 
de acordo com a macrorregião de Saúde. Santa Catarina. 2009-2019 
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A organização dos atendimentos hospitalares para a área de oncologia em Santa 
Catarina é norteada pelo Plano Diretor de Regionalização. Esse documento propõe a 
divisão do estado em 07 macrorregiões, com o objetivo de garantir o acesso ao conjunto de 
ações e serviços de saúde, de acordo com as necessidades da população (SANTA 
CATARINA, 2018). 

Os atendimentos oncológicos são realizados, prioritariamente por estabelecimentos 
de saúde especializados, denominados: Centros de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (CACON), as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(UNACON), sendo que, os demais hospitais devem atuar como suporte. As UNACON são 
unidades que tratam neoplasias de maior incidência, podendo ou não ofertar serviços de 
radioterapia, enquanto que CACON ofertam serviços especializados de maneira integral, 
incluindo radioterapia. Ambos serviços direcionam-se para atuar no diagnóstico, 
estadiamento e tratamento, de acordo com a Política Nacional de Prevenção do Câncer, que 
trata dos parâmetros para organização, planejamento, controle, como também habilitação 
dos estabelecimentos no âmbito do SUS (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014).  

Considerando a complexidade no manejo do câncer, os estabelecimentos de saúde 
habilitados como CACON ou UNACON são distribuídos de acordo com a existência de 
integração da rede local à macrorregião de atenção à saúde. Além disso, o número de 
habilitações deve ser calculada para, no mínimo, cada 1.000 casos novos anuais, excluindo 
câncer não melanoma (BRASIL, 2019). O estado de Santa Catarina possui 02 UNACON 
exclusiva de Oncologia pediátrica, estas situam-se na cidade de Florianópolis e Joinville, 
correspondentes às macrorregiões da Grande Florianópolis e Planalto Norte Nordeste 
respectiva.  

A partir da análise da ocorrência de atendimentos em unidades hospitalares no 
estado de Santa Catarina, foram identificados 11 hospitais que atenderam casos de câncer 
em menores de 05 anos de idade no período estudado. A maioria dos estabelecimentos 
concentram-se na faixa litorânea, como pode ser observado na Figura 2.  

As macrorregiões da Grande Florianópolis e Planalto Norte e Nordeste são as 
mais populosas, e concentram grande parte dos serviços de alta complexidade em 
oncologia (LOVATTO, et al, 2020). Em contrapartida, encontra-se a macrorregião do Grande 
Oeste como sendo a mais distante da capital, e consequentemente, dos centros 
especializados para o tratamento de câncer.  

A partir da análise dos atendimentos realizados, a comparação da frequência entre 
os anos apontou baixo índice de correlação (IC= 0,89) e valor não significativo (p=0,167), o 
que destaca que houve um aumento na frequência dos registros de hospitalares de câncer, 
porém com baixa correlação e não significativa. 
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Figura 2. Distribuição dos hospitais habilitados para referência em oncologia, que 
apresentaram atendimentos de câncer em menores de 05 anos de idade, no período de 2009 a 
2019 em Santa Catarina.  

 

Em relação ao local de atendimento, nota-se que ao longo do tempo houve uma 
diminuição das ocorrências nas macrorregiões da Grande Florianópolis e do Planalto Norte 
e Nordeste, e aumento na região do Grande Oeste, conforme Figura 3. 
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Figura 3. Registros hospitalares de câncer em menores de 05 anos de idade, segundo 
localização do hospital e macrorregião de Saúde. Santa Catarina. 2009-2019 

 

Assim como o plano de regionalização é revisto periodicamente, a atenção 
oncológica também passa por mudanças, seguindo os pactuações das Comissões de 
Intergestores Bipartite e Tripartite, os quais resultam Termos de Garantia de Acesso 
(TCGA), que estabelecem prioridades no atendimento, buscando ordenar os serviços de 
forma equitativa, distribuindo as demandas nos diferentes serviços (SANTA CATARINA, 
2018).  

De acordo com Silva, et al (2020), a rede de atenção oncológica, em especial, à 
atenção pediátrica necessita ser fortalecida, pois ainda existem fragilidades relacionadas à 
tomada de decisões, principalmente no que diz respeito ao atendimento das demandas 
regionais, que por vezes resultam em grandes deslocamentos ao grandes centros em busca 
de tratamento, sendo esta uma situação que pode ser caótica para a criança e familiares.  

Um estudo sobre câncer infantojuvenil no estado do Rio Grande do Sul, realizado por 
Algayer, et al. (2020), apontou que nos últimos 20 anos as internações por câncer mais 
prevalentes ocorreram entre os menores de 4 anos, destacando-se um aumento, nos  
últimos cinco anos, para faixa etária menor de 4 anos. A morbidade pode ser um indicador 
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considerável para analisar as condições de saúde na primeira infância, pois conforme já 
mencionado, embora a ocorrência de câncer para essa faixa etária seja considerada rara, 
mesmo após o diagnóstico, a criança e sua família por vezes transitam em diversos cenários 
de atenção, além de percorrerem, às vezes, muitos quilômetros em busca de tratamentos 
especializados.  

O percurso terapêutico percorrido para subsidiar o tratamento, estadiamento e/ou 
acompanhamento muitas vezes resulta na necessidade em traçar longos trajetos devido ao 
distanciamento das residências das crianças aos locais de referência. Além disso, durante o 
tratamento ou por decorrência deste, os pais apresentam diversas dificuldades, incluindo 
financeiras para custear além das viagens, até mesmo estadias nos grandes centros. 
(ALGAYER, 2020; GRABOIS; OLIVEIRA; CARVALHO, 2013).  

Vale lembrar que, os protocolos de quimioterapia e radioterapia indicam a 
necessidade de comparecimento ao serviço especializado várias vezes por semana, o que 
pode ser um fator de maior dificuldade para pacientes que residem há mais de 100 km do 
serviço de saúde (GRABOIS; OLIVEIRA; CARVALHO, 2013).  

Embora a região Sul e Sudeste concentrem a maioria dos serviços especializados 
(GRABOIS; OLIVEIRA; CARVALHO, 2013), notamos em nosso estudo que no estado de 
Santa Catarina existe uma concentração dos serviços nas macrorregiões dos grandes 
centros, incluindo a capital Florianópolis e a cidade mais populosa do estado que é Joinville. 
Em contraponto, a macrorregião do Grande Oeste, que possui como sede a cidade de 
Chapecó, encontra-se distante da capital cerca de 600 km, tendo como principal acesso a 
rodovia SC 282. Em contraponto, ao longo dos dez anos estudados, esta macrorregião cada 
vez menos tem sido referenciada para outros centros de tratamento.  

Com isso, a saúde infantil deve ser colocada em pauta, incluindo os indicadores de 
acesso aos serviços de saúde. Segundo Grabois, Oliveira e Carvalho (2013), a medida 
fundamental é garantir o acesso aos centros especializados, com equipamentos de suporte 
social e com a instauração de uma rede de referência que possibilite a realização de 
tratamento adequando, e consequentemente, melhores taxas de sobrevivência.  

Como limitação do estudo citamos o uso de dados secundários, isso porque, não foi 
possível realizar um controle nos processos de subnotificação ou má qualidade dos 
registros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da organização da rede de assistência ao câncer pediátrico, houve uma 
interiorização dos atendimentos ao longo dos anos, beneficiando regiões que encontram-se 
mais distante da maioria dos serviços de alta complexidade em oncologia pediátrica, 
possibilitando assim, melhorias nas condições de acesso aos serviços. 
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UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE: ENTRE O SUS IDEAL E O REAL 

 
BARBOSA, João Guilherme Machado1 

LIMA, Samuel do Carmo2 

RESUMO: 
Universal, integral e equânime, é como o sistema de saúde brasileiro deveria ser. A atenção 
universal, só é possível em uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possuem a 
mesma capacidade de acesso aos serviços de saúde. O cuidado integral ao sujeito deve ser 
parte de todo o sistema e foco da atuação dos profissionais que o compõem. Somente um 
modelo universal e integral será capaz de reduzir as injustiças sociais, fornecendo mais a 
quem menos tem. Para que o sistema de saúde seja de fato universal, integral e equânime, é 
necessário extrapolar a área da saúde de forma abrangente, no campo teórico e prático. O 
propósito deste texto é apresentar estes conceitos em sua perspectiva teórica, histórica e 
jurídico-normativa. Através de revisão bibliográfica e diálogo entre diferentes autores, foi 
possível apresentar os conceitos e tecer considerações entre o SUS ideal e o real. 

 
Palavras-chave: SUS, universalidade, integralidade e equidade. 

 
ABSTRACT: 
Universal, integral and equitable, is how the Brazilian health system should be. Universal care 
is only possible in a more just and egalitarian society, where everyone has the same ability to 
access health services. Comprehensive care for the subject must be part of the entire system 
and the focus of the performance of the professionals who compose it. Only a universal and 
integral model will be able to reduce social injustices, providing more to those who have less. 
For the health system to be truly universal, integral and equitable, it is necessary to extrapolate 
the health area comprehensively, in the theoretical and practical fields. The purpose of this 
text is to present these concepts in their theoretical, historical and legal-normative perspective. 
Through bibliographic review and dialogue between different authors, it was possible to 
present the concepts and make considerations between the ideal and the real SUS. 
 
Keywords: SUS, universality, integrality, equity. 

 
INTRODUÇÃO: 

Este texto é fragmento da dissertação de mestrado intitulada “Identificação de 
territórios de vulnerabilidade social para construção de cidades saudáveis, em Cascalho Rico-
MG”, onde foi discutido os princípios de universalidade, integralidade e equidade, 
substantivos, que expressam a ideia de estado ou situação, princípios norteadores do SUS. 
Para a completude do modelo de saúde brasileiro é necessário universalidade, isto é, direito 
de acesso às ações e serviços de saúde para todo sujeito que se encontre em território 
nacional. Integralidade, segundo Paim e Silva (2010), a partir do entrosamento de políticas, 
programas, práticas e cuidados. E a equidade, para Granja et al. (2011), é tratar 
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desigualmente os desiguais, ou seja, tratar o usuário dos serviços de saúde segundo suas 
necessidades, priorizando os mais necessitados com base em critérios econômicos, sociais, 
culturais, raciais, garantindo acesso igualitário e sem discriminação. Através do que é 
abordado nesta revisão bibliográfica, pretendemos contribuir com as discussões a respeito da 
dimensão histórica, teórica e metodológica da geografia da saúde. 

 
UNIVERSALIDADE 

Dentre os três princípios, a universalidade do acesso é o mais tangível até o 
momento, antes do SUS só tinha esse direito quem pagava por meio da previdência social, 
com contribuição trabalhista ou atendimento privado. A partir das transformações que 
ocorreram nos sistema de saúde brasileiro, a universalidade se tornou um princípio e ganhou 
conotações mais abrangentes. 

A universalidade, assim como a equidade, se relaciona ao princípio de justiça. 
Para de Andrade e Andrade (2010), só é justa a sociedade cuja oportunidade, riquezas e 
respeito forem distribuídos igualmente ou desigualmente quando for para balancear as 
distorções entre os que têm mais em detrimento dos que menos têm. 

Não é possível afirmar que o direito à saúde seja universal no Brasil, pois nem 
todos possuem as mesmas condições, acesso, qualidade, equipamentos, recursos 
financeiros, condições de moradia, condições ambientais, educação; enfim, os pré-requisitos 
básicos para acesso e promoção da saúde são desiguais. Nessa perspectiva, de Andrade e 
Andrade (2010) afirmam que, embora o ordenamento jurídico brasileiro verse sobre o direito 
de todo brasileiro a um sistema de saúde unificado e universal sob tutela do Estado, isso não 
se converte em realidade. 

As políticas públicas que visam garantir os princípios basilares surgem 
tardiamente e travam um embate paradoxal contra o que está posto. Segundo Pontes et al. 
(2009), o SUS, integral, universal e equânime, se concretizou a partir das transformações 
ocorridas na assistência à saúde, via Saúde da Família, de 1994, que enfatizava a 
universalidade a partir da Atenção Básica. 

Foi por meio da saúde da família que o conceito território ganhou novas 
dimensões, utilizado em normativas do SUS, desde o início. Para abordar a descentralização 
dos serviços, o território passa a compor, via PSF (Programa Saúde da Família) e a ESF 
(Estratégia Saúde da Família), o modelo de organização da rede de serviços e das práticas 
locais de saúde no SUS, afirmam Tetemann, Trugilho e Sogame (2016). Ainda segundo esses 
autores, o território é erroneamente interpretado e utilizado de forma simplista, reduzido a uma 
área administrativa, sem considerar sua complexidade como base material e imaterial em que 
se constata as condições de vida das pessoas. 

Segundo Gondim et al. (2008), por meio de mapeamentos de indicadores 
socioeconômicos, sanitários e ambientais, o território auxiliou na compreensão do conceito de 
risco, associando-o às condições de vida das pessoas. A territorialização baliza as práticas 
locais de saúde dos profissionais que atuam na Saúde da Família, e possui o objetivo de 
conhecer as condições de vida da população, ampliando o acesso da população aos serviços 
de saúde e colabora para o planejamento público, à medida que fornece informações sobre 
as pessoas e os lugares onde vivem. 

 
 



469 

 
BARBOSA, J. G.M.; LIMA, S.C. Universalidade, integralidade e equidade: entre o SUS ideal e o real. In. Simpósio Nacional de Geografia 
da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina 
Grande: UFCG, 2021. p. 467-475.  Disponível em https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

469 

 

INTEGRALIDADE 
Integralidade é o segundo princípio do SUS, mesmo que não tenha sido expresso 

dessa forma no art. 198, da Constituição de 1988, que diz: “atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”. Segundo 
Mattos (2009), o sentido de integralidade, assim como os demais princípios, é fruto de 
oposição e crítica radical às práticas, instituições e à organização do sistema de saúde. 

A judicialização da saúde como direito fundamental foi essencial para garantir o 
que temos hoje no Brasil. Passível de críticas, inevitavelmente contraditória à medida que se 
torna objeto político, em um Estado democrático capitalista em desenvolvimento, no qual 
forças disputam o poder e a hegemonia em um cabo de guerra feito de uma sociedade 
desigual. Nessa perspectiva, a integralidade surge como meio de concretizar o direito à saúde. 
Para Pinheiro (2007), as contradições estão presentes nas políticas econômicas e sociais 
adotadas nas últimas décadas, as quais concentraram riqueza e fragilizaram a rede de 
proteção social, aumentando a demanda por ações e serviços de saúde. 

Mediante a importância da integralidade como um princípio social, sua 
hermenêutica ganha significados complementares no campo da saúde. O direito a ela é 
característica de uma boa atuação profissional, como modo de organizar e operacionalizar as 
práticas e pensar políticas públicas. Segundo Souza et al. (2012), a integralidade, como 
princípio do SUS, tem por objetivo garantir assistência à saúde em todos os níveis, 
transcendendo as práticas curativas, considerando o contexto social, familiar e cultural no qual 
o sujeito está inserido. No cotidiano, a integralidade é “uma ação social que resulta da 
interação democrática entre os atores no cotidiano de suas práticas, na oferta do cuidado de 
saúde, nos diferentes níveis de atenção do sistema” (PINHEIRO, 2007, p. 553). 

A integralidade, conforme Mattos (2009), surgiu nos Estados Unidos em um 
movimento institucionalmente organizado, conhecido como medicina integral. Esse 
movimento contrapunha-se a um modelo que ressaltava exclusivamente a dimensão biológica 
cada vez mais fragmentada em especialidades, propunha que os médicos e sua formação 
fossem capazes de apreender as necessidades dos pacientes, considerando sua dimensão 
psicológica e social.  

A medicina integral foi vinculada à boa prática médica, mas a integralidade ganhou 
outras dimensões com o tempo e não se restringiu à atuação do médico, diz respeito, também, 
a todos os profissionais (enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas e agentes de 
saúde) que compõem o sistema de saúde. Dessa forma, na prática profissional, a 
integralidade é a humanização do paciente, sendo necessária a escuta e sensibilidade para 
discernir as necessidades, sejam elas sociais, biológicas ou econômicas. Segundo Ramos 
(2010), os profissionais da saúde percebem integralidade como atenção integração, com ideia 
de totalidade, e reconhecem que nem sempre executam tal tipo de atenção. 

A integralidade é tida como um princípio e ganhou uma definição legal e 
institucional, na Lei 8.080 de 1990, a qual, em seu Art. 7º, diz que a integralidade de 
assistência é “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” (BRASIL, 1990. p. s/p). Assim, a integralidade, segundo Pinheiro 
(2007), se concretiza como um direito à saúde e uma questão de cidadania. Para a autora, é 
necessário combinar força técnica, política e administrativa existentes na realidade local, 
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considerando três dimensões: organização dos serviços, conhecimento e prática de trabalho 
e políticas governamentais com participação social. 

Na década de 1970, quando o antigo Sistema Nacional de Saúde foi criado, 
consolidou-se a antiga divisão entre a saúde pública, a cargo do Ministério da Saúde, e a 
assistência médica sob alçada do Ministério da Previdência da Saúde. Segundo Mattos 
(2009), a consolidação dessa prática deixou evidente a prioridade da assistência médica em 
detrimento da saúde pública, com grande ênfase em um modelo hospitalocêntrico, e tal modo 
de organização dos serviços de saúde ainda é o predominante. Desse modo, a integralidade 
surge como crítica a esse modelo e com propostas de articulação entre assistência, prevenção 
e promoção da saúde. 

Com a consolidação do SUS, os programas/políticas passaram a incorporar o 
princípio de integralidade, ganhando novos horizontes e significados. Além de atitude 
profissional desejável e ensinada nos cursos de formação, é um modo de organizar e 
operacionalizar o processo de trabalho na saúde. Nas palavras de Mattos (2009):  

[...] a integralidade emerge como um princípio de organização contínua do 
processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela busca 
também contínua de ampliar as possibilidades de apreensão das 
necessidades de saúde de um grupo populacional (MATTOS, 2009, p. 61). 

A integralidade é um desafio para a saúde, sobretudo em relação à incorporação 
desses princípios na gestão e operacionalização. Segundo Hartz e Contandriopoulos (2004), 
a fragmentação nos modelos é um problema a ser sanado na AB, é necessário, segundo os 
autores, um sistema integrado de saúde, organizado com base em uma rede de cuidado com 
múltiplas dimensões de integração entre os diferentes subsistemas relacionados à clínica e à 
governança, considerando as representações e valores coletivos. Portanto, a integralidade 
remete também à integração dos serviços por meio de redes assistenciais, reconhecendo que 
nenhum dos atores e organizações envolvidos no sistema de saúde dispõem de todos os 
recursos e competências necessários para solucionar os problemas da população. 

A opção de fragmentar a atenção por especialidades é um contrassenso em 
relação ao modelo de atenção integral. Para Campos (2003), em locais com recurso 
disponível, o cardiologista atua no programa de controle de hipertensão; o dermatologista no 
controle de hanseníase; o pneumologista no controle da tuberculose, reproduz a lógica 
hospitalar caracterizada por longas filas de espera, atendimentos impessoais, marcados pelo 
distanciamento entre os pacientes e médicos. O autor ressalta que a crítica a esse modelo 
não é em detrimento da prevenção pertinente a AB, a qual, tendenciosamente, a fim de reduzir 
custo, a utiliza como única alternativa frente à pouca capacidade de alguns municípios, tendo 
em vista que serviços hospitalares especializados representam custo crescente para o 
sistema. 

Assim, o que se defende é uma integração total entre os profissionais e os setores 
que atuam no campo da saúde, integração das informações e os diferentes níveis de 
complexidade em busca de um modelo que humanize os pacientes e compreenda os 
diferentes contextos da vida. Para atingir esse objetivo complexo e que requer profundas 
transformações no sistema de saúde, são necessárias, de acordo com Campos (2003), ações 
de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco e assistência aos danos e reabilitação. 
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Atualmente, a ESF, como política de restruturação e reorientação do modelo de 
atenção, busca melhorar a situação de saúde dos brasileiros. Distanciando de um modelo de 
assistência biomédica e voltando-se para atenção básica centrada no usuário, com equipes 
multiprofissionais que extrapolam os muros da unidade de saúde e se relacionam com a 
comunidade local. 

Por vias da compreensão do território e territorialidade de uma determinada 
população, são possíveis ações de promoção, prevenção e assistência à saúde de forma 
hierarquizada e regionalizada, ofertando o encaminhamento correto para cada demanda. Se 
a ESF, como política de Estado, for implantada em sua completude, estaremos mais próximos 
de uma atenção integral. 

A integralidade, em sentido amplo, está distante de ser uma condição natural do 
sistema brasileiro de saúde, porém é algo a ser construído e vem sendo a medida adota para 
o avanço das políticas públicas. Segundo Viegas e Penna (2013), a integralidade está sendo 
construída no trabalho cotidiano da equipe Saúde da Família. Em seu trabalho, demonstra 
que os profissionais da SF reconhecem que o trabalho em equipe é fundamental para uma 
assistência integral, sendo fundamental o empenho da equipe multiprofissional da ESF, 
articulando o saber e o fazer por meio do vínculo entre a população adscrita, a unidade de 
saúde e os profissionais que devem conhecer as famílias e realizar diagnósticos situacionais 
para encaminhar o cidadão a outro nível de atendimento ou a ações intersetoriais. 

Entretanto, Viegas e Penna (2013) apresentam contradições presentes na 
atuação profissional, parte fundamental para o sucesso de um modelo de atenção integral. 
De acordo com esses autores, os profissionais entendem o que é atenção integral e 
incorporam em seu discurso, mas relatam que é desafiante atender os usuários com 
alteridade e empatia. Dessa forma, as atividades se voltam para medidas curativas e 
encaminhamento hospitalar como no modelo tradicional. 

Para alcançarmos a integralidade na saúde, Campos (2003) defende que a 
mudança deve ocorrer em dois níveis, institucional, na organização dos serviços de saúde, e 
profissional, por meio de atuações que desenvolvam vigilância epidemiológica, sanitária e 
programas de saúde pública que priorizem os problemas coletivos. Segundo Souza et al. 
(2012), a falta de recursos, estrutura, gestão política, maiores investimentos, formação 
profissional e educação em saúde estão entre os aspectos que interferem na garantia de um 
modelo de atenção integral, além da mudança do sistema de financiamento que induz à 
reorganização da forma de atenção, outrora baseada na produção de consultas e internações. 
Atualmente, os recursos são destinados com base no perfil populacional, indicadores 
sanitários, epidemiológicos, metas de cobertura e desempenho, aproximando os municípios 
de uma atenção integral. 

Em síntese, para Giovanella et al. (2002), um sistema integral deve priorizar ações 
de promoção e prevenção, garantir atenção nos três níveis de complexidade da assistência 
médica, articular ações de promoção, prevenção e recuperação com base em uma 
abordagem integral do sujeito e da família. Para alcançar esse modelo integral, é necessário 
intervenção na definição de prioridades no campo político, organização do sistema de 
atenção, gestão do sistema e cuidado individual. 
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EQUIDADE 
Um modelo universal e integral é capaz de reduzir as iniquidades, ou seja, 

promover equidade. Em harmonia a Carrapato, Correia e Garcia (2017), as pesquisas sobre 
as iniquidades em saúde têm constatado que as desigualdades em saúde são sistemáticas 
e, portanto, evitáveis. Para esses pesquisadores, os fatores econômicos, sociais e ambientais 
representam mais da metade dos fatores que influenciam a saúde dos indivíduos. Por isso, 
compreender o local onde nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem é fundamental 
na elaboração de estratégias de intervenção adequadas em saúde. Segundo Paim (2006), a 
universalidade e a equidade podem ser consideradas um contraponto para as desigualdades, 
associadas à ideia de justiça. 

Entendemos que a mencionada equidade não pode ser tratada como sinônimo de 
igualdade, pois igualdade pressupõe oportunidades iguais a todos, porém nem todos 
possuem as mesmas oportunidades; assim, equidade está relacionada à noção de justiça e 
admite que os recursos sejam distribuídos desigualmente para favorecer quem tem menos. 
Uma sociedade justa permite que todos possuam as mesmas condições para aproveitarem 
as oportunidades.  

Para o filósofo John Rawls, a justiça como equidade, na perspectiva liberal, é uma 
concepção política e possível em uma democracia constitucional moderna, na qual cada 
pessoa tem direito e liberdades básicas iguais em uma estrutura similar para todos, sendo 
que a justiça, como equidade, só pode ser realizada em uma sociedade bem ordenada, em 
um sistema de cooperação entre pessoas livres e iguais, que aceitam uma concepção política 
de justiça para regular a estrutura básica da sociedade (RAWLS, 1992).  

No contexto brasileiro, não é possível dizer que todos possuem as mesmas 
condições de saúde, ou melhor, que as condições sejam justas. Nem todos possuem a mesma 
condição de saneamento, moradia, segurança, educação, nem mesmo a estrutura necessária 
para o correto acolhimento dentro do sistema. Ainda que o SUS seja um catalizador na 
redução da iniquidade, não é capaz de garantir equidade, uma sociedade mais justa só será 
possível com uma profunda transformação política que garanta uma cidadania plena. Na 
concepção de Rawls (1992), é necessário um consenso entre as ideias básicas de uma 
sociedade quanto ao necessário para a autonomia individual em um sistema de cooperação 
entre pessoas livres e iguais, que aceitam publicamente uma concepção política de justiça 
capaz de regular a estrutura básica da sociedade. 

Segundo Viana, Fausto e Lima (2003), o tema equidade passou a receber mais 
atenção, na década de 1980, por meio do movimento “Saúde para todos até o ano 2000”, 
formulado pela OMS, teve como marco inicial a Primeira Conferência Sobre Cuidados 
Primários de Saúde em Alma-Ata (1977). Assim como integralidade, equidade não aparece 
na seção II, que trata a saúde na Constituição de 1988, nem na Lei 8.080, que regulamenta o 
SUS, na qual é tratado como princípio de igualdade. No entanto, segundo Granja et al. (2011), 
o termo equidade aparece na Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-96) e no capítulo da 
Seguridade Social da Constituição Brasileira, de 1988, relacionando-se ao financiamento e à 
distribuição de recursos na Saúde. Devido ao amadurecimento do conceito e ampla utilização 
em textos acadêmicos, e documentos sobre justiça e saúde, o termo passou a ser empregado 
em normas jurídicas e aceito como um dos princípios que regem o SUS. 

Segundo Viana, Fausto e Lima (2003), a inclusão da equidade ocorreu em dois 
momentos diferentes. Primeiro, na formulação de políticas e programas que garantiam acesso 
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universal aos serviços de saúde; posteriormente, em uma fase de execução, passou a ser um 
princípio norteador de políticas quanto ao acesso e utilização do sistema e alocação dos 
recursos financeiros. Segundo Granja et al. (2011), na agenda atual do setor de saúde, a 
equidade está condicionada a objetivos de eficiência, submetidos à disponibilidade financeira, 
com políticas de focalização e privatização. 

Os princípios de universalidade e equidade estão próximos, pois estão associados 
à justiça social. Sanchez e Ciconelli (2012) afirmam que o acesso universal não transformou 
a equidade em saúde; na realidade, os determinantes de saúde estão fora do escopo do 
sistema de saúde, sendo necessárias políticas intersetoriais e transversais para atuar nos 
Determinantes Sociais da Saúde (DSS) que condicionam o nível de equidade de uma 
sociedade. Segundo Buss e Pellegrini Filho (2007), esses determinantes são decorrentes de 
processos econômicos e de decisões políticas. A iniquidade pode ser observada na 
distribuição desigual de renda, saneamento, habitação, transporte, acesso à água, educação, 
serviço de saúde integral, além de aspectos psicossociais e ambientais. Nas palavras de Buss 
e Pellegrini Filho (2007): 

Países com frágeis laços de coesão social, ocasionados pelas iniqüidades de 
renda, são os que menos investem em capital humano e em redes de apoio 
social, fundamentais para a promoção e proteção da saúde individual e 
coletiva. (...) não são as sociedades mais ricas as que possuem melhores 
níveis de saúde, mas as que são mais igualitárias e com alta coesão social. 
(BUSS E PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 82) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Boa parte das pesquisas converge para uma reflexão comum. Sanchez e Ciconelli 

(2012) mencionam que a equidade em saúde precisa extrapolar o sistema de saúde, são 
necessárias ações governamentais de caráter intersetorial, abrangendo políticas sociais e 
econômicas que viabilizem melhor distribuição de renda, fortaleça a cidadania e melhore as 
condições que determinam a saúde. Segundo Buss e Pelegrini Filho (2007), as pesquisas 
sobre iniquidade têm sido desenvolvidas de forma a compreender as desigualdades presentes 
entre diferentes grupos populacionais, e são sistemáticas, podendo ser evitadas. 

O SUS certamente tem um difícil e longo caminho a percorrer, é e pode continuar 
sendo uma ferramenta na redução das injustiças à medida que mapeia e entende quais são 
as iniquidades presentes em um determinado grupo populacional. Todavia, a verdadeira 
transformação depende de políticas multisetoriais que priorizem a promoção da saúde por 
meio de políticas sociais, econômicas e ambientais capazes de reduzir as iniquidades, que 
garantam cidadania plena, com melhor distribuição de renda, melhor qualidade de educação 
e habitação. Isso só é possível com uma profunda transformação social, a partir da construção 
de um ideal de justiça que promova um consenso em torno de valores básicos para uma 
sociedade mais justa. Essa mudança pode começar pelo sistema de saúde, mas o SUS só 
será equânime, universal e integral quando esses objetivos estiverem presentes em uma 
agenda de transformação social e política. 
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FLUXOS DE INTERNAÇÕES POR COVID-19 ENTRE REGIÕES DE SAÚDE: A SEGUNDA 
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO EM PERSPECTIVA 

 

SOARES, José Roberto Henrique Souza1 

BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos2 

BITOUN, Jan3 

RESUMO 
A pandemia causada pela COVID-19 alastrou-se pelo mundo provocando impactos significativos nas 
estruturas operacionais dos sistemas de saúde, inclusive o brasileiro e consequentemente modificou a 
estrutura dos serviços prestados no estado de Pernambuco. Neste sentido, analisou-se o impacto que 
essa doença provocou na Segunda Gerência Regional de Saúde de Pernambuco, identificando a 
integração dos municípios que compõem esse território por meio dos deslocamentos populacionais 
para atendimentos em saúde e comparando-os com os dados de internamento por COVID-19 durante 
o período de março de 2020 a janeiro de 2021 nos municípios que compõem a região. Assim, realizou-
se uma pesquisa de natureza exploratória e cunho quantitativo, na qual foram identificados o ganho de 
centralidade do município sede da regional (Limoeiro), a ampliação de relações entre as gerências 
regionais de saúde para transferências em decorrência de internações, entre as quais manteve-se a 
concentração de atendimentos complexos na Região Metropolitana do Recife. Os fluxos de 
internamentos em consequência da COVID-19 evidenciam como a regionalização da saúde permanece 
frágil, mas suscetível a mudanças em Pernambuco. 
 
Palavras-chave: COVID-19, Regionalização da Saúde, Internamentos, Rede de Saúde 
 
ABSTRACT 
The pandemic caused by COVID-19 spread throughout the world, causing interpretations in the 
operational structures of health systems, including the Brazilian system and, consequently, changed the 
organization of services provided in the state of Pernambuco. In this sense, the impact that this disease 
has caused on the Second Regional Health Management of Pernambuco will be analyzed, identifying 
the integration of the municipalities that make up this territory through population displacements for 
health care and comparing them with hospitalization data by COVID-10 during the period from March 
2020 to January 2021 in the municipalities that make up the region. Thus, an exploratory and 
quantitative research was carried out, in which the centrality gain of the regional headquarters (Limoeiro) 
was identified, the expansion of relations between the regional health managements for transfers as a 
result of hospitalizations, among the which remained the concentration of complex services in the 
Metropolitan Region of Recife. The hospitalization flows as a result of COVID-19 show how the 
regionalization of health remains fragile, but susceptible to changes in Pernambuco. 
 
Keywords: COVID-19, Health Regionalization, Hospitalizations, Health Network. 
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INTRODUÇÃO 

A situação de pandemia provocada pela COVID-19, doença resultante do contato 
das células humanas com o vírus Sars-cov-2 (Novo Coronavírus) exerceu pressões sobre os 
sistemas de saúde que impulsionaram sua reorganização, rompendo a cadeia hierárquica dos 
atendimentos especializados por meio do foco nas urgências superespecializadas 
demandadas pelos quadros graves da doença. Em diversos contextos territoriais tornou-se 
urgente definir novas formas de organizar atividades e desempenhar funções rotineiras antes 
da pandemia.  Estratégias de saúde adotadas no Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS) sofreram um impacto considerável e foram obrigadas a readequarem as ações para 
enfrentar a pandemia em curso.  

O atendimento em rede hierarquizada é uma das estratégias operacionais do SUS 
no âmbito do qual forma-se uma teia de serviços de atenção à saúde, organizada em 
localidades disponíveis com melhores condições de tratamento e cuidado que recebem os 
casos que necessitam de atenção especializada, oriundos de municípios sem as condições 
necessárias para o tratamento. No entanto, os pacientes acometidos com os sintomas da 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quadro que se desenvolve nos indivíduos com 
sintomas graves da COVID-19, necessitam de um atendimento muito especializado, com 
respiradores artificiais e/ou ventiladores e equipe multiprofissional em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) que só existiam em alguns pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS).  

Portela et al, (2020) identificaram que em 90,4% dos municípios brasileiros não 
existiam leitos de UTI para adultos, em 59,3% não existiam respiradores ou ventiladores, em 
51,9% os monitores de eletrocardiograma (ECG) não existiam, 39,6% dessas localidades não 
contavam com desfibriladores, em 71,0% não dispunham de bombas de infusão e em 84,6% 
não tinham tomógrafos registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) em fevereiro de 2020. No contexto de escassez de infraestrutura dos serviços de 
saúde, o Estado de Pernambuco vivenciou de forma mais aguda uma interiorização da doença 
no mês de maio de 2020, aumentando o desafio das RAS em dar o suporte necessário frente 
a aceleração dos casos, face à limitada disponibilidade de serviços de saúde nos municípios 
pernambucanos de menor porte (SOUZA et al, 2020).    

Diante desse contexto, é importante analisar os fluxos de internações por COVID-19 
no estado de Pernambuco e especificamente em uma região que apresenta poucos 
estabelecimentos de alta complexidade em saúde, como é o caso da II Gerência Regional de 
Saúde de Pernambuco (II GERES – PE), cuja sede localiza-se no município de Limoeiro – 
PE. Assim, este trabalho busca identificar como uma região de saúde que dispõe 
majoritariamente de serviços de baixa e média complexidade em saúde, formada em maior 
parte por municípios rurais cujas sedes são cidades de pequeno porte foi impactada e se 
adaptou para atender as demandas provocadas pela COVID-19 durante o ano de 2020. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa aplicada de cunho descritiva baseada em 
abordagens quantitativas. Buscar-se-á analisar a integração dos municípios que compõem a 
II GERES – PE por meio dos deslocamentos populacionais para atendimentos em saúde, 
obtidos no estudo das Regiões de Influência das Cidades com destaque para a Saúde 
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(REGIC/Saúde-2018) elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2020). Essas informações serão comparadas com os dados de internações hospitalares 
provocadas pela COVID-19 em pacientes residentes nos municípios que integram a II GERES 
– PE, e as regiões de saúde do estado em que ocorreram internamentos durante o período 
de março de 2020 a janeiro de 2021, por ser o período de disponibilidade dos dados até a 
realização deste estudo, no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) da secretaria Estadual 
de Saúde de Pernambuco (SES – PE). 

Os dados coletados nas etapas anteriormente descritas foram analisados e 
aglutinados de modo a proporcionar a produção cartográfica de recursos que auxiliam na 
compreensão das estruturas públicas de atendimento e os fluxos de locomoção dos usuários 
para acessarem os serviços saúde no território da II GERES – PE. Os recursos cartográficos 
destacam-se como ferramentas capazes de representar em figuras e imagens as condições 
espaciais mais diversas possíveis. Assim foram elaborados mapas temáticos que ilustram as 
condições espaciais relacionadas a temática trabalhada nesta pesquisa. 

As características gerais de locomoção dos usuários e dos fluxos estabelecidos 
pela gestão dos serviços públicos dos municípios que compõem a II GERES – PE são 
analisados e descritos na primeira parte deste trabalho, identificando o potencial de 
atendimentos em níveis de complexidade que estão disponíveis na região estudada, além de 
considerar os mecanismos que são utilizados para suprir as demandas que não são assistidas 
nos limites territoriais da regional em foco. Posteriormente é descrito como a pandemia em 
curso provocou alterações nos fluxos de locomoção dos usuários nos municípios integrantes 
da segunda regional de saúde de Pernambuco, bem como entre as demais regiões de saúde 
do estado indicando a considerável pressão que o sistema público de saúde tem enfrentado 
desde março de 2020, para atender as solicitações de internações e tratamentos dos usuários 
que apresentam casos graves da COVID-19.  

 

OS FLUXOS DE BUSCA E ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA II GERES – PE  

Os serviços públicos de saúde no estado de Pernambuco são organizados 
territorialmente através de regiões, a utilização desse conceito geográfico pela saúde decorre 
da releitura da geografia das redes urbanas como elemento para se pensar as atuais RAS e 
o uso do complexo industrial da saúde como mecanismo de desenvolvimento regional 
(CONTEL, 2015). Nesse sentido, a gestão dos serviços de saúde em Pernambuco está 
disposta espacialmente em quatro Macrorregiões de Saúde, com sedes em Recife (I 
Macrorregião de Saúde - Metropolitana), Caruaru (II Macrorregião de Saúde - Agreste), Serra 
Talhada (III Macrorregião de Saúde - Sertão) e Petrolina (IV Macrorregião – Vale do São 
Francisco e Araripe). As macrorregiões se dividem em regiões de saúde, denominadas pela 
SES-PE de Gerências Regionais de Saúde (GERES), atualmente existem 12 GERES no 
estado, que por sua vez se estruturam em 11 Microrregiões de Saúde (PERNAMBUCO, 
2011). 

A II GERES do estado de Pernambuco possui sede no município de Limoeiro, e 
integra a primeira Macrorregião de Saúde de Pernambuco (Metropolitana), sendo formada por 
20 municípios. Essa regional é responsável por articular as estratégias de integração e 
comunicação em saúde entre as unidades federativas de Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, 
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Feira Nova, João Alfredo, Limoeiro, Orobó, Passira, Salgadinho, Surubim, Vertente do Lério, 
Buenos Aires, Carpina, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Machados, Nazaré da Mata, 
Paudalho, Tracunhaém e Vicência. Esses municípios dividem-se em microrregiões de saúde 
(Figura 1), classificadas como a base para o planejamento da atenção primária, pela qual 
devem ser asseguradas as ofertas de serviços ambulatoriais e hospitalares de média 
complexidade, enquanto as macrorregiões devem dispor dos serviços de alta complexidade 
em seus territórios (PERNAMBUCO, 2011).  

 
Figura 1 – Localização da II GERES-PE com destaque para as Microrregiões de Saúde e a 
classificação de tipologia espacial dos municípios 

Fonte: PERNAMBUCO, 2013b; IBGE, 2017. Adaptado. 
   

As duas microrregiões que compõem a II GERES são as IV e V Microrregiões de 
Saúde do Estado de Pernambuco. A IV Microrregião possui sede nos municípios de Surubim 
e Limoeiro e é formada pelo total de 12 (doze) municípios, comportando 316.330 habitantes. 
Já a V Microrregião de Saúde, possui sede nos municípios de Carpina e Paudalho e é 
composta por 8 (oito) municípios, abrigando um total de 250.001 habitantes (PERNAMBUCO, 
2011). Lopes, Albuquerque e Felisberto (2019) destacam que, em tese, essas pequenas 
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regiões devem apresentar em suas sedes microrregionais os serviços de média e alta 
complexidade, auxiliando a diminuir o fluxo para a sede regional.  

Os estabelecimentos de saúde que compõem a II GERES – PE distribuem-se de 
acordo com Pernambuco (2013b) a partir do município sede, Limoeiro, como referência para 
a média complexidade e para as cirurgias, sendo ainda estabelecido no Plano Diretor de 
Regionalização (PDR) que os municípios podem encaminhar os serviços de média e alta 
complexidade para a microrregião de Carpina e a microrregião do Recife. Essa regional dispõe 
de todos os níveis de serviços estabelecidos nas diretrizes do pacto de gestão da saúde, no 
entanto, não significa dizer que toda a população acessa esses serviços exclusivamente no 
território da regional. No Quadro 1 é possível observar os níveis e tipos de estabelecimentos 
de saúde disponíveis entre os municípios da II GERES – PE.  
 

Quadro 1 - Estabelecimentos Públicos de Saúde por Nível de Atenção na II GERES – PE 
Nível de Atenção Tipo de Estabelecimento Quantidade 

Atenção Primária 

Posto de saúde 37 

Unidade básica 220 

Farmácia 18 

Central de gestão em saúde 21 

Centro de atenção psicossocial 9 

Centro de apoio a saúde da família 32 

Academia da saúde 26 

Central de regulação do acesso 9 

Unidade de vigilância em saúde 3 

Unidade Móvel De Nível Pré-hospitalar 16 

Média Complexidade 

Policlínica 9 

Centro de Especialidades 1 

Laboratório de saúde pública 3 

Centro de parto normal 1 

Pronto atendimento 2 

Unidade de apoio diagnose e terapia 47 

Unidade Mista 9 

Alta Complexidade 
Centro de atenção em hemoterapia e/ou 

hematológica 1 

Hospital Geral 3 

Fonte: CNES (2019); BRASIL (2009). Adaptado. 
   

A II GERES – PE apresenta números elevados de estabelecimentos da Atenção 
Primária à Saúde (APS), porém observa-se a oferta diminuta de serviços de alta 
complexidade, que é suprida pelos serviços disponíveis na Região Metropolitana do Recife 
(RMR). Lopes, Albuquerque e Felisberto (2019), ao analisarem a regionalização da vigilância 
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em saúde no estado de Pernambuco, identificaram que o processo se encontra ainda 
incompleto, pois boa parte das macrorregiões do estado não possuem autonomia, com 
exceção da Metropolitana (I Macrorregião de Pernambuco), para garantir o acesso eficaz da 
população aos serviços prioritários em todos os níveis de complexidade. 

Para Pernambuco (2013b) os serviços prestados nos casos de Urgências e 
Emergências de Saúde entre os municípios da II GERES – PE devem seguir um fluxo de 
assistência padrão para toda a região (Quadro 2). Estes fluxos foram definidos observando 
as demandas e os serviços disponíveis nos municípios integrantes desta gerência e nas 
demais regiões do entorno.  

  

Fonte: PERNAMBUCO (2013b) 
 

No 1º (primeiro) e 2º (segundo) nível do fluxo de assistência, os estabelecimentos 
indicados estão presentes nos municípios que integram esta regional. No entanto, a partir do 
3º (terceiro) nível percebe-se a indicação para serviços de referência que não são ofertados 
em nenhum município da II GERES – PE, como o Hospital Regional do Agreste e o Hospital 

1° Nível de Atendimento 
Unidades Básicas de Saúde (Unidades de Saúde da Família e Centros de 

Saúde) 
Assistência Pré-hospitalar Móvel – SAMU 192 

2° Nível de Atendimento 
Unidades Não-Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências 

(UPA – Estadual, UPA – Municipais, Unidades Mistas e Policlínicas  
Municipais com atendimento 24 horas) 

 

4° Nível de Atendimento 
Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências – de 

Referência (CISAM outros Regulados pela Central de Leitos) 

3° Nível de Atendimento 
Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências – Gerais 

(Hospitais 
Municipais) e Hospitais de Referência 

(Hospital Regional Jesus Nazareno e Hospital Regional do Agreste) 
 

Quadro 2 - Fluxo da Assistência Integral às Urgências da II Região de Saúde de 
Pernambuco em 2013 
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Regional Jesus Nazareno que pertencem a IV Gerência Regional de Saúde do Estado de 
Pernambuco (IV GERES – PE) e ficam localizados no município de Caruaru, bem como os 
estabelecimentos do 4º nível que localizam-se na RMR e integram a I Gerência Regional de 
Saúde de Pernambuco (I GERES – PE) (PERNAMBUCO, 2016). Tal fato evidencia a 
dependência da II GERES – PE com relação a I e IV GERES, que se materializa pelo fluxo 
de atendimento às urgências e pelos deslocamentos que a população realiza em busca dos 
serviços de média e alta complexidade (Figura 2).  

Em tese as GERES deveriam ter um nível de autonomia na execução dos 
serviços, porém persiste a dependência operativa em relação a RMR, devido a concentração 
histórica de serviços nesta área no que tange o acesso a serviços de média e alta 
complexidade, tornando a política de regionalização limitada em relação ao seu maior objetivo 
(DUBEUX, 2012). Assim, as regiões de saúde que foram concebidas pelo viés da 
descentralização ainda apresentam entraves que dificultam o sucesso da política de 
regionalização em saúde no estado. 
 

Fonte: IBGE (2010; 2020) – REGIC/Saúde 2018. Adaptado. 
  

Figura 2 - Destinos dos deslocamentos para serviços de média e alta complexidade nos 
municípios da II GERES – PE em 2018 
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As redes que se formam na busca pelos serviços de saúde nesta região 
apresentam grande dependência dos estabelecimentos localizados na RMR, destacando-se 
municípios que apresentam deslocamentos unicamente para a área próxima a Recife. Alguns 
municípios ligam-se a sede regional, Limoeiro, e as demais localidades que oferecem serviços 
especializados como Surubim e Carpina. No entanto, os territórios localizados na porção 
oeste da II GERES-PE não possuem fluxo dentro dos limites regionais, como o caso de 
Cumaru e Surubim que apresentam fluxos para Caruaru (IV GERES–PE) e Recife (I GERES-
PE). Já o município de Paudalho, localizado a sudoeste desta região, integra o Arranjo 
Populacional do Recife (AP/Recife), por apresentar deslocamentos pendulares dentro do 
AP/Recife, principalmente para áreas próximas da capital do estado, assim os residentes 
desse município buscam os atendimentos de saúde diretamente na RMR (IBGE, 2020). 

A concentração dos serviços de alta complexidade na RMR é um fator 
característico do estado de Pernambuco, com exceção de poucos serviços concentrados no 
entorno de Caruaru e Petrolina. Dubeux (2012) observou que a origem desta concentração 
está ligada aos padrões econômicos do estado, tendo em vista que a área mais desenvolvida 
economicamente é a RMR, e concentra a maioria dos estabelecimentos de complexidade 
elevada no estado. O processo de descentralização e fortalecimento das macrorregiões de 
saúde de Pernambuco não se realizou concretamente, uma vez que a maior parte dos 
municípios dependem exclusivamente da Macrorregião de Recife para os atendimentos 
especializados (LOPES; ALBUQUERQUE; FELISBERTO, 2019). 

Portanto, não se tem no horizonte quando ocorrerá a descentralização concreta 
das especialidades para os municípios e as regiões de saúde do interior do estado de 
Pernambuco. Guimarães (2012) observou que o processo de regionalização da saúde em 
Pernambuco, mesmo depois de sua reformulação e adaptação do PDR em 2011, apresentou 
entraves que dificultam a gestão, principalmente pela incipiência das RAS, já que permanece 
a concentração dos serviços complexos na RMR. A política de regulação, os planos de 
informatização, e a dificuldade de fixação dos recursos humanos em municípios de menor 
porte permanecem como as principais dificuldades enfrentadas pelos gestores da saúde no 
estado. Estas situações agravam sobremaneira as condições de acesso da população 
interiorana, tendo em vista as dificuldades de locomoção e os fatores socioeconômicos 
característicos destas áreas 

  
OS MUNICÍPIOS DA II GERES – PE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 
 

Em março de 2020 o Ministério da Saúde (MS) identificou os primeiros casos 
importados de COVID-19 no território brasileiro. Em Pernambuco, por sua vez, a notificação 
de dois indivíduos que testaram positivo para o Sars-cov-2 ocorreu no dia 12 de março de 
2020. Pouco tempo foi suficiente para que boa parte do estado de Pernambuco entrasse em 
alerta devido aos casos de contaminação voluntária que ocorreram nas semanas seguintes. 
Tratando-se da gestão em saúde, estados e municípios passaram a definir e implementar 
medidas de vigilância e controle de acordo com os dados epidemiológicos de suas áreas, 
através de decretos e leis que buscava amenizar os impactos que a pandemia provocaria no 
território (SOUZA et. al., 2020).  
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Em se tratando de uma doença que pode provocar manifestações diferentes nos 
indivíduos, através de sintomas leves ou graves, capazes de provocar óbito devido as 
complicações de alguns acometidos e as dificuldades de acesso ao tratamento adequado. 
Pernambuco acumulou um total de 376.983 casos confirmados desde a primeira 
contaminação identificada em março de 2020 até o dia 14 de abril de 2021, bem como no 
mesmo período ocorreram 13.051 óbitos provocados pela SRAG em decorrência da COVID-
19 (PERNAMBUCO, 2021). Esses números representam um agravamento da contaminação 
pela COVID-19 que ocorreu de maneira muito dispersa e variada no decorrer do tempo pelo 
estado de Pernambuco.  

Silva, Maia e Souza (2020) observaram que num período pré-pandemia ocorreram 
5.617 casos de SRAG em Pernambuco durante 4 anos (2015 a 2019), uma média de 187 
casos ao mês e 23,8 casos/100 mil hab. enquanto, no período inicial da pandemia (janeiro a 
junho de 2020) registraram-se 15.100 casos, dos quais mensalmente foram notificados 2.516, 
numa proporção de 320,3 casos/100 mil hab., representando assim um aumento de 13 vezes 
na detecção mensal da SRAG no estado de Pernambuco. Os municípios do interior 
pernambucano apresentaram razão de detecção da síndrome 20 vezes superior à esperada.  

Essa aceleração do contágio nos municípios interioranos aconteceu a partir da 
21º semana epidemiológica de 2020, na qual observou-se um crescimento de casos 
expressivos nos municípios ligados a BR 232, que foi um eixo de deslocamento importante 
na dispersão espacial do Novo Coronavírus pelos municípios menores com condições 
deficitárias de tratamento dos sintomas graves. Consequentemente ocorreu a reorganização 
das estratégias de enfrentamento da SES – PE, passando então a incluir a estratégia regional 
da SES – PE, como uma forma de aliviar a pressão sobre os serviços ofertados na RMR. 

Com a proliferação de contaminações pelo estado inteiro (Figura 3), os serviços 
de saúde do SUS passaram a sofrer uma pressão mais intensa por busca de leitos, a SES-
PE necessitou ampliar sua rede de atenção aos serviços mais complexos, dispersando pelo 
território os equipamentos e equipes necessárias para os tratamentos dos casos graves de 
COVID-19. Com os estabelecimentos de saúde da RMR já sobrecarregados, passou-se a se 
instalar leitos de UTI e enfermaria especializadas para COVID-19 nas demais macrorregiões 
do estado, com destaque para os municípios de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada 
(PERNAMBUCO, 2020). 
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Figura 3 – Distribuição de casos confirmados de COVID-19 por Gerência Regional de Saúde de 
Pernambuco até 13 de abril de 2021 

Fonte: Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco (IRRD, 2021). 
 

A dispersão dos casos confirmados pelo território pernambucano obedeceu a 
lógica de distribuição da densidade demográfica, pela qual as regiões de saúde com maiores 
proporções de habitantes pelo território apresentaram maiores números de casos. No entanto 
a II GERES – PE destaca-se nessa abordagem por ser uma das regiões com maior densidade 
demográfica no estado, porém não dispõe de capacidade elevada para tratamentos 
complexos de saúde. Por ter apresentado um número elevado de casos confirmados da 
COVID-19, como a II GERES-PE organizou-se para atender as demandas da SRAG em seu 
território? Os municípios que compõem esta regional de saúde são marcados pela 
dependência dos serviços de alta complexidade da RMR, devido à localização relativamente 
próxima e à inexistência de atenção especializada para alguns tratamentos na sede regional, 
Limoeiro. No caso da COVID-19 esses municípios apresentaram padrões de contaminação 
variáveis, a depender do nível de influência dos mesmos na hierarquia urbana ou pelo 
contingente populacional (Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Total acumulado de casos até janeiro de 2021 e óbitos confirmados por COVID-19 

na II GERES-PE 

Municípios População 
Estimada 

Total de 
Casos 

Taxa de 
casos 

Casos 
leves 

Casos 
Graves 

Total de 
Óbitos 
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(10.000 hab) (Abril, 2021*) 

Carpina 84.395 1282 151,90 1106 176 96 

Surubim 65.647 1648 251,04 1538 110 57 

Paudalho 56.933 1008 177,05 865 143 76 

Limoeiro 56.198 1242 221,00 1080 162 83 

Bom Jardim 39.983 807 201,84 745 62 45 

João Alfredo 33.328 347 104,12 285 62 29 

Vicência 32.772 340 103,75 308 32 26 
Nazaré da 

Mata 32.573 356 109,29 283 73 60 

Passira 28.894 785 271,68 714 71 39 

Orobó 23.935 415 173,39 402 13 17 

Feira Nova 22.247 661 297,12 562 99 33 
Lagoa de 
Itaenga 21.460 335 156,10 306 29 20 

Lagoa do 
Carro 18.252 218 119,44 162 56 20 

Machados 16.321 268 164,21 251 17 11 

Casinhas 14.368 137 95,35 115 22 8 

Tracunhaém 13.813 69 49,95 41 28 19 

Buenos Aires 13.190 77 58,38 50 27 17 

Salgadinho 11.068 118 106,61 113 5 3 

Cumaru 10.192 222 217,82 204 18 13 
Vertente do 

Lério 7.571 193 254,92 107 5 2 

II GERES-PE 603.140 10528 174,55 9237 1210 674 
Fonte: PERNAMBUCO, 2021 (Informe Epidemiológico 31/2021; 105/2021)  

*Informação divulgada nos Boletins Epidemiológicos da SES-PE a partir de abril de 2021. 
 
O número absoluto de casos de COVID-19 é proporcionalmente maior nos 

municípios que apresentam elevada população absoluta. Nos municípios com mais de 50.000 
habitantes ocorreram mais de 1000 casos confirmados, os que possuem entre 20.000 e 
50.000 habitantes o número de casos absolutos variou entre 300 a 1000, enquanto os 
municípios com população menor que 20.000 habitantes registraram menos de 300 casos em 
média, durante o período do início da pandemia até janeiro de 2021. A letalidade que a doença 
provocou na maioria dos municípios em foco indica a necessidade de expansão da oferta de 
serviços especializados, que sejam capazes de atender as demandas dos usuários num curto 
espaço de tempo, já que a COVID-19 requer tratamento emergencial com um alto nível de 
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complexidade. A ausência de infraestrutura hospitalar capaz de tratar os casos graves da 
doença nos municípios da II GERES-PE impulsionou a demanda por serviços especializados 
que requerem internação em UTI ou enfermarias específicas para o tratamento dos sintomas 
da doença provocada pelo novo coronavírus (Figura 4). 
 

Figura 4 – Autorizações de Internação Hospitalar pela COVID-19 entre os municípios da II 
GERES – PE até janeiro de 2021 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares de Pernambuco (SIH-PE). 
 

Em todos os municípios que compõem a segunda regional de saúde 
demandaram-se internações em decorrência da COVID-19. Tais internações ocorreram a 
partir das solicitações feitas a central de regulação de leitos da SES-PE, que por meio da RAS 
indica as vagas disponíveis de leitos em UTI ou enfermarias em todo estado. É importante 
destacar que a II GERES-PE tem atuado de maneira mais ativa no atendimento aos casos 
graves da doença em vista que o Hospital Regional José Fernandes Salsa e o Hospital do 
Vale, localizados no município sede Limoeiro, foram equipados com uma ala específica para 
o tratamento dos casos graves da doença e leitos de UTI para COVID-19 além de alguns 
municípios que organizaram hospitais de campanha apenas com enfermaria, a exemplo de 
Passira, Lagoa do Carro, Limoeiro e Salgadinho (PERNAMBUCO, 2020). No entanto, a 
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demanda dos municípios dessa regional não foi atendida unicamente entre os limites 
territoriais da região, ocorrendo Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) para outras 
regiões do estado (Figura 5).  
 

Figura 5 – Fluxos de Internamento para tratamento da COVID-19 entre os Municípios da II 
GERES – PE e as demais GERES de Pernambuco, até janeiro de 2021 

 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares de Pernambuco (SIH – PE, 2021) 

 
Os fluxos que organizaram-se na II GERES – PE desde março de 2020 até janeiro 

de 2021 em decorrência das AIH específicas para o tratamento da COVID-19 indicam a 
intensificação de transferências dentro dos limites territoriais da própria regional de saúde e o 
surgimento de transferências para GERES que de acordo com a REGIC/Saúde 2018 não 
eram usualmente utilizadas pela população da regional analisada, como a III GERES – PE 
(Palmares) e a V GERES – PE (Garanhuns), representando a pressão que o momento 
pandêmico impulsionou na RAS, obrigando o transporte de pacientes para regiões 
comumente não utilizadas. Os fluxos de AIH também se mantiveram em grande parte para a 
I GERES – PE que representa os serviços ofertados na RMR, caracterizando assim a 
dependência dos municípios interioranos com relação aos estabelecimentos da RMR.  
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Considerando a divisão em microrregiões da II GERES – PE pode-se observar 
que os pacientes residentes em municípios integrantes da V Microrregião de Saúde, 
localizados na porção leste do território foram encaminhados para internações na I GERES-
PE, na III GERES-PE e na XII GERES-PE, com sedes respectivamente localizadas em Recife, 
Palmares e Goiana. Já os municípios integrantes da VI Microrregião, localizados a oeste da 
regional demandaram internações de pacientes para a I GERES-PE, a IV GERES – PE e a V 
GERES-PE, com sedes respectivamente localizadas em Recife, Caruaru e Garanhuns. A 
maioria das AIH em decorrência da COVID-19 ocorreram para estabelecimentos localizados 
na própria regional de saúde e outros para a regional do Recife, enquanto as regionais de 
Caruaru e Goiana serviram como suporte das microrregiões, acompanhadas das regiões de 
Garanhuns e Palmares que receberam apenas um paciente cada da II GERES-PE (Quadro 
4). 

 
Quadro 4 – Quantidade acumulada de Autorizações de Internação Hospitalar por COVID-19 

entre os municípios da II GERES – PE e as regiões pernambucanas de internamento, até 
janeiro de 2021 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares de Pernambuco (SIH – PE, 2021)  
*Ocorreu 1 AIH de Cumaru para V GERES-PE (Garanhuns) e 1 AIH de Paudalho para a III GERES-

PE (Palmares). 
 

Município de 
Residência 

I GERES 
(Recife) 

II GERES 
(Limoeiro) 

IV GERES 
(Caruaru) 

XII GERES 
(Goiana) 

Total 
(AIH) 

Bom Jardim 38 55 4 0 97 
Buenos Aires 28 4 0 4 36 
Carpina 145 79 1 3 228 
Casinhas 16 15 2 0 33 
Cumaru 21 11 11 0 44* 
Feira Nova 34 117 1 0 152 
João Alfredo 27 68 5 1 101 
Lagoa do Carro 27 34 1 0 62 
Lagoa de Itaenga 28 14 2 0 44 
Limoeiro 66 174 0 1 241 
Machados 17 5 0 2 24 
Nazaré da Mata 80 10 0 9 99 
Orobó 18 20 0 0 38 
Passira 48 61 5 1 115 
Paudalho 111 66 0 1 179* 
Salgadinho 5 4 2 0 11 
Surubim 73 128 12 0 213 
Tracunhaém 15 5 0 2 22 
Vertente do Lério 3 3 1 0 7 
Vicência 30 80 1 3 114 
Total 830 953 48 27 1860 
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Dentre as 1860 internações que ocorreram para tratamento da COVID-19 nos 
municípios integrantes da II GERES – PE um pouco mais da metade (51%) foram realizadas 
para estabelecimentos localizados no próprio território da regional, onde foram implantados 
novos equipamentos. A dependência estrutural antes observada dos municípios interioranos 
de Pernambuco com relação a capital estadual manteve-se como um pressuposto na 
distribuição das AIH, uma vez que 45% das internações ocorreram para estabelecimentos da 
regional do Recife. A IV GERES-PE sediada no município de Caruaru recebeu 3% das AIH 
oriundas dos municípios localizados na II GERES-PE, com destaque para os localizados nas 
áreas limítrofes entre as duas regionais, como Surubim, Cumaru e Vertente do Lério, bem 
como, ocorreram transferências dos municípios localizados no leste da regional Vicência e 
Carpina. A V microrregião de saúde, localizada ao leste da região estudada enviou 1% dos 
pacientes para a XII GERES-PE, sediada no município de Goiana.  

 A regionalização da saúde em Pernambuco ainda se encontra inacabada, 
apresentando uma dependência significativa dos serviços e estabelecimentos de saúde 
localizados na RMR (DUBEUX, 2012 / LOPES; ALBUQUERQUE; FELISBERTO, 2019). Os 
fluxos de internações que ocorreram na II GERES-PE para tratamento da COVID-19 ilustra 
como a organização em rede dos serviços de saúde auxilia na busca por tratamentos em 
períodos de urgência, como durante a pandemia. Adaptando-se para enfrentar o período de 
grave crise sanitária e em função da sobrecarga dos estabelecimentos de saúde na RMR, as 
redes de atendimento especializado do estado de Pernambuco necessitaram ser 
descentralizados. A reorganização espacial dos serviços especializados impulsionada pela 
COVID-19 necessita ser continuada a partir do momento de estabilização da pandemia, 
respeitadas as demandas específicas de cada regional. Tal constatação é evidenciada pelo 
nível de letalidade que os municípios de menor porte apresentaram durante o período 
pandêmico, sugerindo que dificuldades estruturais de acesso a atendimentos especializados 
podem ter um papel no enfrentamento de emergências. Estudos mais aprofundados são 
necessários para investigar essa hipótese.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização das regiões tem sido a estratégia adotada nos últimos anos pela 
SES – PE para superar os desafios oriundos da falta de equidade e integração dos serviços 
prestados. Entre os desafios mais urgentes do SUS em Pernambuco estão a ampliação do 
acesso e a adequação dos serviços ofertados à realidade local de cada espaço geográfico. 
Nem sempre as dificuldades que as áreas mais precárias enfrentam com relação a saúde são 
passiveis de similar solução, uma vez que o estado apresenta heterogeneidade marcante, 
fazendo-se necessários mecanismos distintos de integração dinâmica em cada realidade 
socioespacial. 

O acesso aos serviços especializados de saúde que não são ofertados no 
município de residência dos indivíduos, depende de uma série de fatores que estão 
relacionados com as RAS. Na maioria das vezes essas redes ultrapassam os limites regionais, 
devido à falta ou à fragilidade de assistência especializada na maioria dos municípios 
interioranos de Pernambuco. A RAS de Pernambuco não são estruturas estáticas, podendo 
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serem remodeladas pelos novos fluxos de deslocamentos, como os que foram estabelecidos 
na II GERES-PE para o enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Buscando atender a demanda crescente por serviços de saúde durante o período 
estudado o município sede da II GERES – PE (Limoeiro) passou a apresentar maior 
centralidade no atendimento das transferências oriundas da própria regional, passando 
inclusive a receber pacientes residentes nas áreas limítrofes, que no período anterior a 
pandemia seriam encaminhados para estabelecimentos de outras regionais de saúde. A 
pressão que a COVID-19 provocou no sistema de saúde proporcionou a descentralização dos 
serviços especializados pelo interior do estado, através da instalação de UTI equipadas para 
o tratamento da doença e dos Hospitais de Campanha.  

Os fluxos de internamentos frente ao alastramento da COVID-19 na II GERES-PE 
evidenciam como a regionalização dos serviços de saúde baseada na descentralização 
permanece frágil, mas suscetível a mudanças. A instalação de serviços superespecializados 
nas regiões interioranas de Pernambuco demonstra a necessidade de uma descentralização 
prática da saúde no estado. A regionalização da saúde de Pernambuco ainda não foi 
efetivada, pois permanece a carência dos serviços de alta complexidade disponíveis em todas 
as macrorregiões de saúde, inclusive no período posterior a crise sanitária provocada pelo 
Novo Coronavírus. 

Compreender como a RAS comporta-se num momento de tamanha pressão e 
necessidade dos serviços públicos de saúde deve gerar uma reflexão acerca da forma como 
os municípios interioranos de Pernambuco são valorizados no planejamento e na execução 
dos serviços públicos de saúde. Mesmo tratando-se de localidades com baixos padrões 
populacionais e de renda, os municípios de menor porte são ocupados por cidadãos e cidadãs 
que necessitam ter seus direitos garantidos, principalmente o acesso a saúde, durante e 
depois do período de crise socio sanitária que o Brasil enfrenta. 
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POLÍTICAS NEOLIBERAIS E A PANDEMIA DA COVID-19: REFLEXÕES A PARTIR DA 
GEOGRAFIA DA SAÚDE 

VIANA, Juan Marco da Silva1 

 
 

RESUMO: 
Partindo do pressuposto de que as políticas públicas podem influenciar diretamente em 
maiores ou menores índices de contágios e óbitos por COVID-19, discute-se no presente 
trabalho à luz da ciência geográfica, o contexto pandêmico no Brasil a partir de um olhar 
crítico sobre o modelo político-econômico neoliberal, que, prioriza o lucro em detrimento da 
vida. Com isso, resultando na crise sanitária, e na ineficácia de combate à pandemia. Para 
tanto, buscou-se através do levantamento bibliográfico acerca da Geografia da Saúde e 
literatura congênere, compreender as problemáticas advindas com a pandemia entorno da 
relação saúde e doença, e as políticas públicas de combate à disseminação do vírus, 
utilizando como recorte espacial a situação dos Estados do Centro-Oeste brasileiro, que 
assim como as demais unidades federativas, sofreram com a falta de coordenação e 
planejamento do Governo Federal através de medidas comuns e eficazes contra a 
disseminação do vírus SARS-CoV-2.  
Palavras-chave: Geografia da Saúde, Pandemia, Políticas Neoliberais, Crise Sanitária. 
 
ABSTRACT: 
Starting from the assumption that public politics can directly influence higher or lower rates of 
infection and death from COVID-19, is discussed in the present work in the light of 
geographic science, the pandemic context in Brazil from a critical look at the neoliberal 
political-economic model, which prioritizes the profit in detriment of life. With this, resulting in 
the sanitary crisis and the ineffectiveness of combating the pandemic. To this end, through 
literature search about Health Geography and related literature understand the problems 
coming from the pandemic around the relationship between health and disease, and the 
public politics to combat the spread of the virus, using the situation of the brazilian 
midwestern states as a spatial cutout, that just like the other federative units, suffered from a 
lack of coordination and planning by the Federal Government through common and effective 
measures against the spread of the SARS-CoV-2 virus. 
Keywords: Health Geography, Pandemic, Neoliberal Politics, Sanitary Crisis.  
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INTRODUÇÃO  

A pandemia da COVID-19 trouxe para as ciências que se propuseram a estudar 
tal fenômeno diversos questionamentos. No campo da Geografia, que tem como principal 
objeto de estudo o espaço geográfico, que de acordo com Milton Santos (2006, p. 39) “[...] é 
formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 
objetos e sistemas de ações”, buscou-se a compreensão do contexto pandêmico, a partir de 
reflexões acerca da instância social, considerando as relações entre homem-ambiente no 
espaço-tempo para a construção de análises aprofundadas acerca da relação saúde e 
doença, sobretudo, na área de Geografia da Saúde.  

A Geografia que entre os séculos XVII e XVIII era utilizada como instrumento 
estratégico de poder, para a exploração e expansão territorial, contribuiu para as forças 
hegemônicas com estudos através da Geografia Médica a partir da intervenção do homem 
no espaço, sobre informações preventivas contra as doenças para aqueles que exploraram 
os territórios tropicais. Somente no século XIX, sob influência da Geografia Crítica, 
começou-se a discutir neste recorte do conhecimento geográfico, a necessidade da análise 
aprofundada dos fenômenos que envolvem a saúde e as doenças (JUNQUEIRA, 2009).  

Vale destacar que, há uma distinção entre a Geografia Médica e a Geografia da 
Saúde. De acordo com Flávia Santos (2010, p. 43) “A Geografia Médica é resultado da 
ligação da medicina com os estudos geográficos, estudo do ambiente, do habitat da 
população no surgimento das doenças”, tais estudos segundo a autora, baseados na obra 
de Hipócrates, buscavam a compreensão das doenças a partir do espectro visível, onde o 
meio físico poderia condicionar ou não a penetração e multiplicação de determinada 
bactéria, não considerando outros fatores existentes no ambiente (PESSOA, 1960 apud 
SANTOS, F., 2010). No Brasil, a Geografia Médica dedicou-se a estudos descritivos sobre a 
distribuição de doenças infecciosas. Portanto, pensando o espaço geográfico, os estudos 
dessa área, simplesmente descreviam os objetos existes, ou seja, limitavam-se ao meio 
material (BOUSQUAT e COHN, 2004), não eram consideradas as ações que também 
configuram o espaço.  

Com isso, inevitavelmente as lacunas deixadas pela Geografia Médica, surge a 
Geografia da Saúde “[...] no sentido de atuar nas causas, ou seja, na origem das 
enfermidades” (SANTOS, F., 2010, p. 46), contribuindo para uma análise aprofundada das 
doenças, através dos aspectos físicos, biológicos, sociais e econômicos. Tal transformação 
é significativa, destacando-se a capacidade de análise espacial, que, através da Geografia 
se faz necessário para o entendimento dos fenômenos a serem estudados. 

Nesse sentido, Czeresnia e Ribeiro (2000) discutindo o conceito de espaço 
geográfico em epidemiologia destacam que, tal concepção se orienta através da “teoria da 
doença”, compreendendo o espaço através do conceito de transmissão de agentes 
etiológicos, situando a relação entre espaço e corpo (humano). Ressaltam ainda as autoras, 
a contribuição das obras de Milton Santos acerca da organização social do espaço, como 
citado, a instância social.  

As contribuições inseridas no leque de conhecimentos da Geografia são 
essenciais ao questionar, por exemplo, qual seu papel no período da pandemia de COVID-
19. A Geografia mostrou ao longo de sua história a necessidade de romper com os métodos 
descritivos, e no contexto pandêmico, além do estudo da distribuição da doença no espaço, 
é importante compreender a partir de aspectos que envolvem diretamente a dinâmica 
espacial, por exemplo, o envolvimento de fatores políticos, que, conferem ao Estado ações 
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de combate a doença, bem como, os fatores socioeconômicos, físicos, culturais, etc., como 
destaca Rojas (1998, p. 704): 

La situación de salud de un espacio poblacional dado, en un momento 
dado, está influenciado tanto por los avatares de las formaciones 
económicas, de las persistencias de origen natural (clima, suelos, relieve y 
otras), como por la experiencia biológica de la población en contacto con 
diversos agentes patógenos. 

No espaço geográfico se estabelecem todas as relações humanas, movidas por 
todos os indivíduos que se relacionam socialmente com o meio natural. Por tanto, se for 
pensado o mundo globalizado, onde as conexões, as redes, a “redução das distâncias”, com 
o advento do período denominado de técnico-científico-informacional, atrelado a um grande 
centro da dinâmica econômica mundial (Wuhan, China), tornou-se inevitável pela rápida 
dispersão geográfica, que o vírus SARS-CoV-2 afetasse diretamente o mundo como um 
todo, ou neste caso, a dinâmica espacial como um todo (COUTO, 2020). No contexto 
brasileiro, Oliveira (2020, p. 81) destaca que:  

É evidente que os processos da globalização, por mais publicidade que 
tenham, são excludentes e o exemplo mais notório é que, no caso 
brasileiro, a doença se propagou, inicialmente, nas camadas mais ricas da 
população, a que estava em contato com o meio de transporte aéreo 
intercontinental, para, somente depois, alastrar-se para as demais parcelas 
da população. 

Nesse sentido, caberia, por exemplo, a discussão do conceito de rede, pelas 
conexões mundiais entre cidades de diversas partes do mundo, para compreender a 
disseminação da SARS-CoV-2 do global para o local, no entanto, não se pretende com este 
trabalho travar um debate a partir desses aspectos conceituais do campo da Geografia, mas 
sim, salientar o papel da Geografia da Saúde através da gama de conhecimentos, 
conceitos, e técnicas de análise através do espaço geográfico, as possibilidades de 
compreensão e solução das problemáticas advindas com a COVID-19.  

Através destas concepções, a Geografia da Saúde se preocupa através do 
espaço geográfico, das relações políticas, sociais, culturais, etc., entender a dimensão dos 
problemas, através da instância social. Considerar o espaço-tempo se torna fundamental, 
visto que, o espaço geográfico é “[...] un factor de la evolución social, y no solamente una 
condición” (SANTOS, M., 1986, p. 5), estudando através do espaço, “[...] recuperamos la 
totalidad social, esto es, el espacio como un todo, e, igualmente, la sociedad como un todo” 
(Idem, 1986, p. 6).  

Sobre os aspectos entorno da concepção de espaço em constante evolução, e 
como condição social, contextualizando com a realidade latino-americana, Sabroza (1991, p. 
12) apud Rojas (1998, p. 703-704) destaca que, “[...] el espacio socialmente organizado, 
integrado y profundamente desigual, no apenas posibilita, sino determina a ocurrencia de 
endemias y su distribución”. Tais considerações são significativas no atual momento onde 
as políticas neoliberais produzem o aumento da desigualdade social no Brasil. Um dos 
exemplos que se torna cada vez mais preocupante com a pandemia, devido à desigualdade 
social é a fome. Dentre esse e outros problema, na Geografia da Saúde, tal problemática é 
fundamental a partir da afirmação de que,  
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O Complexo patogênico pode ser considerado o primeiro diretamente ligado 
à Geografia da Saúde, como os regimes alimentares (áreas alimentares) 
está ligado à saúde, à imunologia, às doenças infecciosas, relacionado com 
tudo já que somos o que comemos. (ROJAS, 2019, p. 13).  

Portanto, podendo a Geografia da Saúde estudar os fenômenos geográficos 
(assim como as transformações espaciais com a pandemia), sua aplicabilidade é essencial, 
sobretudo, no atual contexto. Para além das discussões teóricas, de abrangência espacial 
acerca dos estudos, pode favorecer ativamente nas decisões políticas adotadas em 
determinado País, Estado ou Município. A partir de tal afirmação, cabe a Geografia da 
Saúde discutir as ações das políticas públicas no combate a pandemia, sobretudo, 
evidenciando o olhar crítico geográfico. 

Neste contexto, o objetivo do trabalho foi analisar os reflexos das políticas 
neoliberais no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil sob a ótica da Geografia 
da Saúde.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um trabalho de cunho teórico, desenvolvido com base em pesquisa 
bibliográfica através da análise de artigos e livros de Geografia e áreas afins, como forma de 
avaliar e estruturar à temática proposta. Também foram levantados dados oficiais sobre o 
número gerais de óbitos e taxas de contaminação pela COVID-19 registrados até o dia 25 
de maio de 2021, no site do Ministério da Saúde, e nas respectivas secretarias de saúde 
dos Estados do Centro-Oeste brasileiro: Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do 
Sul (MS) e o Distrito Federal (DF). Também foram utilizados dados gerais sobre as taxas de 
isolamento social disponibilizado no site INLOCO. Destaca-se que este é um texto datado, 
concluído no dia 25 de maio de 2021, como atividade avaliativa da disciplina Geografia, 
Saúde e Ambiente, no Mestrado em Geografia UFMS/CPAQ.  
 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Políticas neoliberais e o contexto de crise sanitária: a importância social do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

Como citado anteriormente, as políticas públicas de combate à pandemia são 
essenciais, medidas como, isolamento social, restrições no funcionamento de 
estabelecimentos, compra de vacinas, etc., estão associados diretamente em como 
determinado país, Estado e município protegeram a sociedade, refletindo no maior ou menor 
número de casos e/ou óbitos por Coronavírus. Nesse sentido, contextualizando com o 
Brasil, onde o modelo neoliberal prioriza o lucro em detrimento da vida, é mais do que 
necessário discutir no âmbito da Geografia da Saúde tais problemáticas. 

O neoliberalismo é um projeto político-econômico elaborado pela classe 
capitalista corporativa, com o intuito de garantir o lucro e o poder devido à crise capitalista, 
travando os direitos da classe trabalhadora (HARVEY, 2008). Além dos direitos laborais, 
que, no Brasil após o Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, passaram a ser 
retirados, sobretudo, com a Reforma Trabalhista, a emenda 95 ou PEC 241/2016 
estabeleceu o teto de gastos públicos para setores essenciais, como, a saúde pública. Vale 
destacar que, tais ofensivas de desmonte dos direitos sociais fazem parte da agenda 
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neoliberal através da necessidade de reduzir o Estado, pois de acordo com os “neoliberais” 
o Estado é visto como ineficiente, que atrapalha o desenvolvimento econômico.  

Paim (2018) evidencia em seu trabalho pontos positivos pelo alcance social, 
obstáculos e ameaças que permeiam o Sistema Único de Saúde (SUS), o autor chama a 
atenção para a ausência dos governos, o subfinanciamento e as ações de políticas voltadas 
ao capital com ambições do mercado.   

O golpe do capital, urdido desde 2014 através da mídia, de segmentos da 
classe média e do Parlamento, com a chancela do Judiciário, rompeu o 
pacto social estabelecido no final da ditadura, atacou a democracia e 
suprimiu um conjunto de direitos civis, sociais e políticos (PAIM, 2018, p. 
1724).   

No contexto pandêmico, o ideário neoliberal, bem como, suas ações políticas, 
devem ser ressaltados a partir da afirmação de que a disseminação do vírus SARS-CoV-2 
se distribui de forma desigual, e que as políticas de combate a COVID-19, podem influenciar 
diretamente em fatores como maiores ou menores números de óbitos. Em diversos países 
do mundo foram adotadas medidas para a contenção da COVID-19, a Itália no início da 
pandemia, meio a crise sanitária, sobretudo, de março a maio de 2020, onde no dia 27 de 
março foram registrados 919 óbitos (JHU CSSE COVID-19, 2021), adotou o lockdown em 
todo território. Talvez um dos principais exemplos de combate a COVID-19 é a Nova 
Zelândia que, desde o início da pandemia registrou apenas 26 óbitos (Idem, 2021), fruto de 
políticas públicas que priorizaram a vida de seus cidadãos.  

No entanto, no Brasil e em alguns países da América Latina, o momento político-
econômico de crise neoliberal, que, delineia a drástica redução das funções do Estado, e o 
ajuste das funções deste à lógica do mercado, maximizou os interesses do capital, em 
detrimento da saúde pública. Em outras palavras, as negações científicas acerca das 
medidas de isolamento social, por parte do Governo Federal, exemplificam tal afirmação ao 
ponto de que, travou-se o discurso que a economia brasileira iria “quebrar” se estas medidas 
fossem adotadas com maior rigorosidade. Nesse sentido, Tisnés, Margueliche e Haesbaert 
(2020, p. 7) afirmam que: 

Desde los primeros meses de 2020, cuando llegó a América Latina y el  
Caribe, la pandemia  ha explicitado aún  más  el  gran  drama  vivido  en  
nuestro  continente, marcado por la violência y el autoritarismo/patriarcado  
de  las relaciones  de  poder  y  la  profunda desigualdad socioespacial en 
una economía en la que prima el expolio, los procesos de despojoy el 
extractivismo. El Estado, llamado a cumplir su rol en materia de políticas 
sociales en un momento tan grave, reveló su tremenda limitación, sobre 
todo ante  el patrón neoliberal que se vive en la mayoría de nuestros países. 

Dessa maneira, como apontam Fonseca e Silva (2020, p. 58):  

Situações de aguda crise, como a recessão global ocorrida entre os anos de 
2007 e 2008 e a que enfrentamos no contexto atual da pandemia provoca 
pelo Sars-CoV-2, são momentos históricos nos quais as contradições e as 
falácias do neoliberalismo ficam escancaradas. Isso ocorre, entre outros 
motivos, porque nessas situações o Estado desponta como o único agente 
capaz de efetivar medidas corretivas de amplo alcance, em detrimento do 
ideário neoliberal, que exalta o individualismo e submete todos os aspectos 
da vida à lógica da competitividade de mercado. 
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Vale destacar que, por esses e outros problemas, que envolvem diretamente a 
sociedade no contexto da pandemia, a forma pela qual o neoliberalismo vem conduzindo o 
país deve ser questionado. Em nenhum momento o Governo Federal adotou medidas 
eficientes de combate à disseminação do vírus, deixando os Estados e municípios 
vulneráveis aos esforços locais, pela descentralização das tomadas de decisões. Além de 
tudo, as posturas negacionistas em relação à doença e a ciência traçaram uma agenda 
constante do presidente da república: aglomerações sem máscara; divulgação do 
tratamento precoce à base de sulfato de hidroxicloroquina, azitromicina e o vermífugo 
ivermectina, que segundo especialistas não têm comprovação de eficácia; a rejeição de 70 
milhões de doses da vacina Pfizer, além de ter mencionado que não compraria nenhum 
imunizante, etc. (BBC NEWS, 2021).  

Nesse contexto, a pandemia é um fenômeno político com as suas raízes no 
nosso passado recente neoliberal, [...] que reduziram a capacidade dos 
sistemas de saúde de vigiar, conter e mitigar epidemias. Faz-se de escolhas 
políticas que acentuaram a desigualdade econômica, a precariedade do 
trabalho e o enfraquecimento de serviços públicos de assistência, o que por 
sua vez colocou uma parte significativa da população em situação de 
vulnerabilidade à doença e incapacidade de lidar com as suas 
consequências (NUNES, 2020, p. 2).  

 Nesse sentido, a partir da Geografia da Saúde surgem duas problemáticas 
centrais acerca das políticas públicas brasileiras contra a COVID-19, são elas: a redução do 
Estado, que na área da saúde resultam em diversos cortes orçamentários; e as políticas 
contra a vida humana, apresentadas através de posturas negacionistas por parte do 
Governo. Tais problemáticas em meio ao período de crise sanitária ressaltam a importância 
social do Sistema Único de Saúde.  

Fruto de lutas sociais entre os anos 70 e 80 (GOUVEIA e PALMA, 1999), o 
sistema de saúde público gratuito e para todos, é um direito fundamental estabelecido pela 
democracia brasileira com a Constituição Federal de 1988, “A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos” (BRASIL, 1988, Art. 196). 

Para Gouveia e Palma (1999, p. 141) “[...] o SUS constitui hoje a mais importante 
e avançada política social em curso no país” pela universalidade e o poder democrático, 
presentes em vilas, vilarejos e cidades inóspitas pela dificuldade de acesso. Portanto, a 
pandemia demonstrou mais do que nunca a importância social do SUS, se configurando 
como principal meio de combate à pandemia da COVID-19 (ARAÚJO; OLIVEIRA; FREITAS, 
2020), pela sua disponibilidade democrática e pela capacidade de exercer medicina sem 
olhar para o lucro, mas para a vida humana. Além de tudo, como forma principal de combate 
à SARS-CoV-2 o Sistema Único de Saúde é encarregado de toda a estratégia e aplicação 
dos imunizantes, levando-os para todos os municípios brasileiros.  

No entanto, vale destacar que, o SUS não é um sistema que está acabado, pela 
abrangência e alcance social se tornou palco principal da crise sanitária da COVID-19, 
hospitais de diversas regiões do país tiveram a ocupação máxima de seus leitos de UTI’s, 
remédios necessários para a intubação de pessoas acometidas pela doença faltaram, 
exemplos que são as marcas de um colapso que resultou na morte de diversas pessoas. 
Portanto, diante do quadro atual, onde o neoliberalismo promove a dissolução do Estado e 
de direitos essenciais à sociedade, é mais do que necessário defender o SUS.   
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Panorama geral do período pandêmico no Centro-Oeste brasileiro 

Inevitavelmente às análises sobre as políticas neoliberais e seus reflexos no 
enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil, a exemplificação das problemáticas 
abordadas exigem a espacialização do fenômeno, sobretudo, pois, a ineficácia das ações do 
Governo Federal tornou inevitável que os Estados ficassem desamparados. Diante disso, 
busca-se nesta parte contextualizar as discussões acerca das políticas neoliberais a partir 
da situação da pandemia no Brasil, para as realidades enfrentadas no Centro-Oeste 
brasileiro a partir da descentralização das medidas de combate à pandemia do Governo 
Federal para os Governos estaduais, e os índices de óbitos como resultados da crise 
sanitária alavancada pelo neoliberalismo.   

Todavia, vale destacar que, o que se pretende não é questionar a 
descentralização do combate a pandemia no âmbito das estratégias e especificidades 
locais, visto que, a “[...] descentralização dos serviços de saúde, enquanto estratégia para a 
organização da prestação de serviços de saúde, está presente desde muitos anos” 
(Guinmarães, 2002, p. 7), mas sim questionar a que ponto as estratégias a nível federal 
fracassaram no controle da disseminação da doença no Brasil, como ressalta Caponi (2020, 
p. 210):  

Mesmo que governadores de diferentes estados de Brasil tenham tentado 
adotar medidas de isolamento, a falta de coordenação do governo federal, a 
falta de diretrizes comuns, o jogo de informações cruzadas e contraditórias 
serviram de estímulo para desistir do isolamento e restringiram as 
possibilidades de controle. Existem imensas dificuldades que devemos 
enfrentar hoje, particularmente no Brasil, para construir uma política de 
gestão da pandemia que respeite os direitos humanos aceitando as 
necessárias restrições impostas pelo isolamento.  

De acordo com os dados disponibilizados pela Base In Loco (2021) que analisou 
a taxa de isolamento social no Brasil no período pandêmico, observa-se de forma geral, uma 
despreocupação do poder público com o aumento das mortes no Brasil pela falta de 
medidas restritivas. Por exemplo, no último registro de dados da Base, dia 22 de março de 
2021, foi registrado uma taxa de 38.3% de isolamento social em todo país. Na mesma data, 
foram registrados os respectivos percentuais de isolamento social nos Estados do Centro-
Oeste: Goiás 34,95%, Mato Grosso 29,3%, Mato Grosso do Sul 38,1% e o Distrito Federal 
36,5%. Vale destacar que, foi um período de acentuação da “curva” de números de óbitos, 
registrando no dia 8 de abril 4.249 casos (JHU CSSE COVID-19, 2021), sendo o dia com 
maior número de mortes até o momento pela doença.  

À medida que as políticas de isolamento social dependeram no Brasil, 
exclusivamente de esforços dos Governos estaduais, observa-se que por si só, tornam-se 
incapazes, sem uma estratégia nacional, de conter a disseminação do vírus SARS-CoV-2. 
Nesse sentido, através do olhar crítico para as políticas neoliberais e os impactos no 
contexto estudado, identifica-se de acordo com Caponi (2020, p. 22) que, “A busca do 
controle da pandemia também reflete o interesse dos Estados em dar continuidade às 
práticas comerciais de acumulação, por meio de um necroliberalismo que torna o mercado 
mais importante do que a vida”. A autora ressalta que, ao ser adotado o isolamento social 
como forma de enfrentamento a COVID-19, provoca-se a queda do consumo de 
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mercadorias, e consequentemente na lucratividade, e, portanto, sem uma política 
consolidada a nível nacional, os Estados tendem a atender a lógica imposta pelo mercado, 
em outras palavras, a necessidade incessante pelo lucro.  

Até a data final de elaboração deste artigo (25 de maio de 2021), foram 
registrados desde o início da pandemia 452.031 óbitos por COVID-19 no Brasil, 16.194.209 
registros de pessoas contaminadas, tendo uma mortalidade de 215,1 pessoas por 100 mil 
habitantes, e incidência de contaminação contabilizada de 7706,1 pessoas por 100 mil 
habitantes. Na região Centro-Oeste foram notificados 1.673.496 casos por COVID-19, 
incidência de contaminação de 10.268,7 pessoas a cada 100 mil habitantes, e mortalidade 
de 259,4 a cada 100 mil habitantes, tendo a maior mortalidade a cada 100 mil habitantes em 
comparação as demais regiões brasileiras: Sul 227,6; Norte 220,4; Nordeste 162,7; Sudeste 
235,4 (BRASIL, 2021).  

Os dados expressam a inquietude em questionar o porquê de tantos casos. 
Como citado anteriormente, as políticas de contenção ao vírus baseadas de acordo com o 
Governo Federal, prezam para que não haja isolamento social, destacando a importância 
principal do lucro econômico em detrimento da vida, não contendo um raciocínio estratégico 
para que não haja superlotação das UTI’s, aumento dos números de contaminados e óbitos, 
etc., tornando o Brasil como um todo refém das políticas neoliberais que priorizam a lógica 
do mercado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da análise dos reflexos das políticas neoliberais no enfrentamento da 
pandemia no Brasil sob a ótica da Geografia da Saúde, fica evidenciada a ineficácia do 
combate a COVID-19 pelo Governo Federal orientado sob a lógica do mercado neoliberal, 
que priorizou o lucro em detrimento da vida. A crise sanitária traz incertezas sobre o futuro 
do Brasil no que concerne a instância social, mas traz possibilidades através da Geografia 
da Saúde da importância de estratégias e planejamentos, sobretudo, para que períodos 
como este não voltem a ser um problema para as sociedades. Mais do que nunca está 
colocada a relevância e a importância social do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual 
prioriza a vida humana e a universalização da saúde pública. 

Por fim, vale destacar que, a abrangência de análise da Geografia da Saúde em 
relação aos estudos sobre a saúde e as doenças considerando as relações entre homem-
ambiente no espaço-tempo, se torna imprescindível para a compreensão da pandemia, e as 
problemáticas relacionadas. Portanto, podendo a Geografia da Saúde estudar os fenômenos 
geográficos, assim como as transformações espaciais com a pandemia, sua aplicabilidade é 
essencial, sobretudo, no atual contexto. Para além das discussões teóricas, de abrangência 
espacial acerca dos estudos, pode favorecer ativamente nas decisões políticas adotadas em 
prol da vida humana, como, por exemplo, para que se discuta e se planeje com seriedade 
as medidas de isolamento social.  

A partir de tal afirmação, cabe a Geografia da Saúde discutir as ações das 
políticas públicas, sobretudo, evidenciando o olhar crítico geográfico, questionando, neste 
caso, a forma pela qual o Governo Federal orientou o país como um todo no combate a 
pandemia, buscando a partir disso, soluções.  
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DE PORTADORES DE DOENÇA RENAL 
CRÔNICA TERMINAL NA 5ª REGIONAL DE SAÚDE DO PARANÁ  

CARNEIRO, Junior Juliano1 

NEGRÃO, Glauco Nonose2 

GIAVARINA, Valmor Issii3 

RESUMO: 

A Doença Renal Crônica é um problema de saúde pública mundial, que traz um significativo impacto 
ao portador e aos familiares. Ela é caracterizada pela perda parcial ou total da função renal, sendo 
necessário terapia renal substitutiva para manutenção da vida do portador. Partindo desse pressuposto, 
o presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos aspectos socioambientais da 
Doença Renal Crônica em função da sua distribuição em uma Regional de Saúde do Estado do Paraná. 
Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca do tema, distribuição espacial da doença, 
levantamento de dados secundários na ficha cadastral e o perfil sociodemográfico de usuários em uma 
clínica de hemodiálise. Foram encontrados alguns padrões de prevalência sociodemográfica em 
relação ao sexo, na maioria masculino, pouca escolaridade, baixa renda e indivíduos em áreas de 
vulnerabilidade socioambiental. A etiologia principal foi hipertensão (35,7%) e Diabetes Mellitus (29,6%) 
e outra doença renal não especificada (14,2%). Notamos também que os municípios com maior 
prevalência de doentes renais terminais são os com menor Índice de Desenvolvimento Humano.   
  
Palavras-chave: Doença Renal Crônica, hemodiálise, geografia da saúde. 
 
 
ABSTRACT: 
Chronic kidney disease is a worldwide issue for public healthcare, which has a significant impact on 
patients and family members. It is characterized by partial or total loss of renal function, requiring Renal 
Replacement Therapy to keep the patient alive. Based on this assumption, the research aims to carry 
out a survey of the socio environmental aspects of Chronic Kidney Disease as a function of its 
distribution in a Regional Health Department in the State of Paraná. With this purpose, a bibliographic 
survey was carried out on the topic, spatial distribution of the disease, survey of secondary data in the 
registration form and the socio-demographic profile of users in hemodialysis clinics. Some socio-
demographic prevalence patterns were found in relation to sex, mostly male, with lowest education, low 
income and patients in areas of socio-environmental vulnerability. The main etiology for hypertension 
(35.7%) and Diabetes Mellitus (29.6%) and other non-source kidney disease (14.2%). It was also 
noticed the municipalities with the highest prevalence of end-stage renal patients are those with the 
lowest Human Development Index pattern. 
 
Keywords: Chronic Kidney Disease, hemodialysis, health geography. 
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INTRODUÇÃO  

Estudos mostram que a Doença Renal Crônica (DRC) é um problema de saúde pública 
mundial. A DRC é caracterizada, de maneira geral, pela perda parcial ou total da função renal. 
Os rins são órgãos responsáveis pela filtragem do sangue e controle da pressão arterial e 
taxas eletrolíticas do organismo. As principais causas da DRC são hipertensão (35%), 
diabetes mellitus (29%) e outras doenças cardiovasculares e infecções (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2015).  

Embora a prevalência da doença seja incerta, estima-se que a doença afeta entre 8 e 
16% da população mundial (DRAIBE, 2014). No Brasil, a prevalência da doença se mantém 
elevada, principalmente nos últimos 10 anos. De acordo com o censo de diálise de 2017, mais 
de 125 mil indivíduos são portadores da doença e necessitam de terapia renal substitutiva 
(SBN, 2017). Para Moura et al (2014) entre os anos de 2000 a 2012, o crescimento de 
usuários de diálise aumentou de forma exponencial, com uma média de 3,6% ao ano.  

A doença é classificada em 6 estágios de progressão através de exames laboratoriais, 
sendo as duas últimas classificações chamadas de Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) 
ou Insuficiência Renal Crônica Terminal (IRCT), necessárias de terapia renal substitutiva. As 
terapias renais substitutivas são modalidades de tratamento que substituem a função renal de 
um indivíduo doente e podem ser escolhidas pelo médico nefrologista entre diálise peritoneal 
ambulatorial contínua (DPAC), diálise peritoneal automática (DPA), hemodiálise e transplante 
renal.  Atualmente, a hemodiálise é o tratamento mais utilizado em caso de DRCT no Brasil. 
A hemodiálise consiste na depuração sanguínea através de um capilar (filtro) ligado a uma 
máquina de diálise, conectado ao usuário por meio de acesso venoso (fístula artério-venosa 
ou cateter) (BUSATO, 2015). 

Os estudos que envolvem os determinantes sociais e ambientais de saúde e a Doença 
Renal Crônica são escassos. Os determinantes sociais da saúde são as condições em que 
os indivíduos vivem e trabalham e os impactos deste na saúde (BUSS; PELEGRINI FILHO, 
2007).  

A Geografia da Saúde tem se colocado em evidência nos últimos anos, principalmente 
no avanço da pandemia de Covid-19, com a interação entre a inteligência geográfica e os 
dados oficiais de saúde. Nesse sentido, Guimarães (2015) trata que pensar a saúde sob a 
perspectiva geográfica é estar atento às relações entre sociedade e natureza, mas 
principalmente, olhar a saúde como objeto espacial, numa complexidade física, biológica e 
social, ou seja, é trabalhar a Geografia Humana e a Geografia Física ao mesmo tempo a fim 
de fazer uma Geografia preocupada com a vida das pessoas (GUIMARÃES, 2015).  

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado e tem como objetivo: a) realizar 
um levantamento quantitativo de indivíduos renais crônicos em programa de hemodiálise; b) 
identificar os fatores socioambientais que estão ligados a progressão da doença.  

 

METODOLOGIA 

Este é um estudo ecológico, de caráter analítico e descritivo e abordagem quali-
quantitativa e comparativa.  A pesquisa teve como foco principal o levantamento dos 
Determinantes Sociais e Ambientais da saúde através de análise de dados secundários, tendo 
como ponto de partida a ficha individual dos usuários de Terapia Renal Substitutiva na 
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modalidade hemodiálise em um serviço de diálise em Guarapuava/PR do período de Janeiro 
a Dezembro de 2020. Para a coleta dos dados secundários, foi utilizado o sistema de gestão 
de clínicas e hospitais de diálise Nephrosys®, que armazena os dados cadastrais de cada 
usuário em programa de diálise. O período de estudo escolhido se dá em virtude do processo 
de atualização de cadastros dos pacientes, que permite uma análise pontual dos dados 
cadastrais.  

A unidade de diálise escolhida para coleta de dados foi a Clínica de Doenças Renais 
(CLIRE), localizada no município de Guarapuava, no Paraná. A CLIRE é o único serviço de 
nefrologia clínica e terapia renal substitutiva existente desde 1996, no município de 
Guarapuava. Ela é uma empresa privada, prestadora de serviço ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) e convênios de saúde privada. A unidade fornece tratamento conservador (consultas 
ambulatoriais), de hemodiálise e diálise peritoneal a pacientes da área de abrangência da 5ª 
Regional de Saúde do Estado do Paraná. O Paraná é dividido em 4 macrorregionais: 
Macrorregional Leste, Macrorregional Oeste, Macrorregional Norte e Macrorregional 
Noroeste, as quais estão subdivididas em regionais. A 5ª Regional de Saúde compõe a 
Macrorregional Leste 

A 5ª Regional de Saúde é composta por 20 municípios da Mesorregião Centro-Sul do 
Paraná. A Mesorregião Centro-Sul Paranaense está localizada no Terceiro Planalto 
Paranaense e corresponde 13% do território estadual, sendo constituída por 29 municípios, 
do qual se destaca o município de Guarapuava na dimensão populacional e níveis de 
polarização. A 5ª Regional de Saúde abrange uma gama populacional de mais de 300 mil 
habitantes (IBGE, 2010). 

 
Mapa 1: Municípios que integram a 5ª Regional de Saúde do Paraná.  

Fonte: SESA. 
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A pesquisa contou com um total de 182 usuários no período pré-estabelecido. O 
critério de inclusão foi: pacientes em terapia renal na modalidade hemodiálise com mais de 3 
meses de tratamento e maiores de 18 anos. O critério de exclusão do estudo foi: pacientes 
que foram submetidos a transplante renal anteriormente, pacientes que foram a óbito e 
transferidos de unidade de diálise no período de estudo. A coleta de dados foi realizada em 
janeiro de 2021.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer Nº 
4.663.931 e firmada através de Termo Fiel e Carta de Anuência do diretor clínico da CLIRE - 
Clínica de Doenças Renais Ltda. 

 

VARIÁVEIS DE PESQUISA 

Os atributos de análise da ficha foram baseados nos Determinantes Sociais e 
Ambientais de Saúde, levando em consideração as variáveis socioambientais: endereço 
completo (rua, número, CEP, cidade), sexo, idade, cor, ocupação, renda, educação, 
condições de habitação, transporte, saneamento e meio ambiente. Os dados foram 
geocodificados com base nos endereços contidos nas fichas de cadastro dos pacientes 
utilizando o software Google Earth Pro e a base cartográfica do estado do Paraná. Os dados 
foram manipulados em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para 
representação espacial e fenômenos associados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Doença Renal Crônica se distribui de forma aleatória no espaço geográfico, não 
obedecendo critérios epidemiológicos pré-estabelecidos. De acordo com a análise dos dados 
dos prontuários, foram encontrados 182 pacientes em tratamento hemodialítico nos 19 
municípios que compõem a 5ª Regional de Saúde do Paraná (tabela 1). 

Tabela 1: População em tratamento de hemodiálise na 5ª Regional de Saúde do Paraná. 

 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO EM 

HEMODIÁLISE 

POPULAÇÃO 
ESTIMADA 2020 

(IBGE) 
PREVALÊNCIA   

x 1000 

Boa Ventura de São Roque - PR 1 6365 0,15 

Campina do Simão - PR 4 3859 1,03 

Candói - PR 3 16053 0,18 

Cantagalo - PR 5 13329 0,37 

Foz do Jordão - PR 3 4556 0,65 

Goioxim - PR 1 7053 0,14 

Guarapuava - PR 96 182644 0,52 

Laranjal - PR 1 5784 0,17 
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Laranjeiras do Sul - PR 18 32139 0,56 

Nova Laranjeiras - PR 5 11507 0,43 

Palmital - PR 7 12960 0,54 

Pinhão - PR 11 32559 0,33 

Porto Barreiro - PR 1 3184 0,31 

Prudentópolis - PR 14 52513 0,26 

Reserva do Iguaçu - PR 4 8069 0,49 

Turvo - PR 7 13095 0,53 

Virmond - PR 1 4022 0,24 

TOTAL 182 409691 0,44 

Org: Autores, 2021. 

 

Para a distribuição da Doença Renal na Regional de Saúde (mapa 2) é fundamental 
que os usuários sejam localizáveis, para melhor gestão de acesso e acompanhamento da 
progressão dos doentes. Nesse sentido, os endereços foram geocodificados através do 
Google Earth e trabalhados em um ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
para estabelecer se há ou não distribuição e ocorrência uniforme da doença renal. Foram 
utilizados o total de usuários de hemodiálise na regional para prevalência em 100.000 
habitantes.  

De acordo com o Censo de Diálise de 2019 (SBN, 2020), a prevalência mundial de 
pacientes em diálise passou de 640 para 665 pmp e o Paraná é um dos estados com maiores 
taxas de incidência de paciente em hemodiálise. A prevalência de pacientes em diálise na 5ª 
Regional de Saúde do Paraná se mantém em ~0,44%.  

O município com maior prevalência de pacientes em hemodiálise é Campina do Simão 
(1,03%). De acordo com os dados dos Cadernos Municipais do IPARDES, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Campina do Simão é médio, se mantendo 
em 0,630, com uma expectativa de vida de 72,49 anos. O município conta com 3 
estabelecimentos de saúde para atenção básica à população (IPARDES, 2021). Convém 
ressaltar que a condição socioeconômica atua como um preditor do conhecimento sobre a 
doença, quanto menor o nível, menor é o conhecimento da doença e mais difícil o acesso aos 
serviços de saúde, consequentemente, menores são as taxas de adesão ao tratamento 
(LEÃO E SILVA, 2013). 

O município de Guarapuava é o mais populoso da regional de saúde, com uma 
população estimada de mais de 180 mil habitantes em 2020. O IDH do município está acima 
da média estadual 0,731 e conta com 40 unidades de atenção básica e 3 hospitais (IPARDES, 
2021). No município de Guarapuava também está a sede da unidade de diálise da regional. 
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Mapa 2: Distribuição do número de usuários em hemodiálise na 5ª Regional de Saúde.  

 

 

Fonte: Autores, 2021. 
 

 Neste estudo observa-se maior prevalência de indivíduos do sexo masculino (66,4%) 
em detrimento aos pacientes femininos (33,5%) em programa de hemodiálise. De acordo com 
Paula et al (2020) no que tange ao perfil dos pacientes em diálise no Brasil, permanece estável 
o predomínio do sexo masculino (58%); a maioria na faixa etária entre 45-64 anos (41,5%), e 
com mais de 65 anos (35%). Quanto a faixa etária, evidenciou-se um predomínio da faixa 
etária entre 18 a 58 anos, totalizando 54,3% dos casos de HD. A maioria dos pacientes se 
encontra em faixa etária produtiva e a doença renal se torna limitante ao paciente portador, 
uma vez que a doença renal e a terapia em hemodiálise restringem as atividades laborais. 
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Tabela 2: Variáveis demográficas e socioambientais de usuários em tratamento hemodialítico 

 

   

Sexo Total % 

Masculino 121 66,4 

Feminino 61 33,5 

Idade   

18 a 38 anos 27 14,8 

39 a 58 anos 72 39,5 

59 a 78 anos 73 40,1 

>79 anos 10 5,49 

Estado civil   

Solteiro 32 17,5 

Casado 112 61,5 

Divorciado 6 3,29 

Viúvo 23 12,63 

Cor   

Branca 91 50,0 

Preta 22 12,0 

Parda 69 37,9 

Renda   

< 1 salário 8 4,3 

1-3 salários 103 56,5 

3-5 salários 66 36,2 

> 5 salários 5 2,7 

Escolaridade   

Sem escolaridade 22 12,0 

Fundamental incompleto 108 59,3 

Fundamental completo 21 11,5 

Médio incompleto 6 3,2 

Médio completo 19 10,4 

Superior 6 3,2 

Transporte   

Ambulância 136 74,7 

Veículo próprio 42 23,0 
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Transporte coletivo 33 18,1 

Assistência de saúde   

SUS 180 98,9 

Unimed 2 1,1 

Saneamento e Infraestrutura   

Água encanada 178 97,8 

Esgotamento sanitário 109 59,8 

Fossa séptica 73 40,1 

Coleta de lixo 177 97,2 

Energia elétrica 179 98,3 

Org: Autores, 2021 

 

O maior percentual é de indivíduos casados (61,5%) e solteiros (17,5%). 
Autodeclarados brancos e pardos são a maioria dos pacientes, com 91 e 69 respectivamente. 
O grau de escolaridade predominante é ensino fundamental incompleto (108 pacientes) e a 
principal renda mensal está entre 1 e 3 salários mínimos. A baixa renda mensal entre os 
pacientes da pesquisa pode estar relacionada à falta de vínculo efetivo e formal com o 
trabalho. A desigualdade social e a falta e pouca renda são determinantes no processo de 
saúde-doença. Indivíduos em vulnerabilidades sociais e ambientais tendem a desenvolver 
maiores problemas renais, principalmente em países em desenvolvimento (FERRAZ et al, 
2017).  Essa maior prevalência é explicada por um modelo que relaciona os aspectos 
associados à pobreza que favorecem o aparecimento e progressão da Doença Renal Crônica 
(PAULA et al, 2020).  

As variáveis da pesquisa dizem respeito a dados sociais e ambientais dos indivíduos. 
Estes foram retirados do prontuário do paciente e trabalhados em uma tabela Excel (tabela 
2). Nota-se uma maior prevalência de adultos jovens, com faixa etária entre 39 e 58 anos e 
idosos entre 59 e 78 anos. Isto se deve principalmente às doenças primárias da doença renal 
crônica, como a Hipertensão (35,7%) e Diabetes Mellitus (29,6%) (tabela 3) e a transição 
epidemiológica dos últimos anos, que levou a maior longevidade da expectativa de vida e em 
consequência, maior ocorrência de comorbidades. 

Com relação ao perfil clínico obtido, destacam-se os hipertensos e diabéticos, visto que 
constituem os maiores grupos de risco para aparecimento da Doença Renal Crônica. 
Conforme Neves et al (2020) como causa de Doença Renal Crônica, o censo de diálise de 
2019, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, apontou 34% para hipertensão e 32% para 
diabetes. Neste estudo, a ordem de distribuição das etiologias da Doença Renal Crônica é 
35,7% de hipertensos e  29,6 % de diabéticos, seguido por outras doenças renais.  
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Tabela 3: Etiologia da Doença Renal Crônica dos usuários em hemodiálise 

Hipertensão 65 

Diabetes Mellitus 54 

Outra Doença Renal 26 

Síndrome Nefrítica 25 

Doença Renal Policística 8 

Glomerulonefrite 
 

Total 

4 
 

182 

Fonte: Autores, 2021. 

   

Os trabalhos de campo foram realizados em 2 municípios com grande prevalência de 
pacientes em hemodiálise: Turvo e Guarapuava. A maioria dos pacientes vive em áreas 
urbanas (78,6%) (gráfico 2). O principal tipo de moradia são casas comuns (97,3%), seguido 
de apartamentos (1,89%) e outros tipos de moradias (0,81%). 

 
Gráfico 2: População em hemodiálise por área. 

Org: Autores, 2021 

Os endereços foram geocodificados e a análise in loco ocorreu na vizinhança dos 
pacientes, obedecendo os aspectos éticos. Pode-se observar que a maioria dos pacientes 
encontra-se em situação de vulnerabilidade socioambiental, uma vez que não dispõem de 
infraestrutura urbana de qualidade, baixa renda e escolaridade, moradias precárias, falta e 
dificuldade de acesso a Unidades Básicas de Saúde e vivendo em zonas de risco social e 
ambiental, tal como fundos de vale e áreas alagadiças e com significativa segregação 
socioespacial (figura 1), bairros periféricos, próximo a corpos d’água e com exposição do solo. 

 

 

 



 
CARNEIRO, J.J.; NEGRÃO, G.N,; GIAVARINA, V.I.  Caracterização sociodemográfica de portadores de doença renal crônica terminal na 5ª. 

Regional de saúde do Paraná. In. Simpósio Nacional de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das 
pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p. 503-513.  Disponível em 
https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

512 

 

Figura 1: Moradias em áreas alagadiças e segregação socioespacial..  

  

Org: Autores, 2021 

 Esse estudo ressalta a importância da gestão de saúde e meio ambiente. O tratamento 
hemodialítico é um procedimento de alto custo para os cofres públicos, que requer 
conhecimento dos determinantes sociais da doença renal., reforçando o interesse em 
determinar as causas desta patologia por regiões demográficas, sendo que as principais 
doenças de base para o desenvolvimento da insuficiência renal crônica são fatores de risco 
modificáveis que poderiam ser prevenidos ou retardados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A geografia é uma ciência capaz de explicar o espaço geográfico unindo os aspectos 
sociais, ambientais e econômicos. Nesse sentido, a Geografia tem se mostrado uma disciplina 
primordial à saúde coletiva. 

 O aumento da prevalência de renais crônicos em tratamento de terapia renal 
substitutiva deve ser pensado sob várias perspectivas, desde o levantamento dos aspectos 
geográficos da doença, até a qualidade de vida, tendo em vista o impacto da doença e do 
tratamento. Nesse estudo ficou nítida que as vulnerabilidades sociais e ambientais são fatores 
determinantes na prevenção e tratamento da doença renal crônica, tendo em vista a 
prevalência de pacientes jovens, predominantemente do sexo masculino e vivendo em áreas 
de risco socioambiental. Também é possível perceber que as principais doenças de base, 
hipertensão e diabetes, são doenças controláveis e que exigem cuidados da assistência 
básica e acompanhamento nefrológico, nutricional e assistencial. 

Pensar a saúde a partir do espaço geográfico e das interações socioambientais é 
compreender a relação a partir das características impostas pelo meio, os aspectos 
econômicos e sociais e das ações antrópicas. Nesse sentido, a análise da produção social da 
saúde e da doença através do viés geográfico e ecológico se torna importante instrumento 
para planejamento e gestão de saúde, uma vez que é impossível planejar e gerir sem 
conhecer demandas reais que afligem a população. 
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PADRÕES ESPACIAIS DE INDICADORES DE HÁBITOS ALIMENTARES E DE 
SAÚDE EM ADOLESCENTES NO BRASIL (2015) 

 

GARCIA, Mariana Rangel1 

BANDO, Daniel Hideki2 

COCA, Estevan Leopoldo3 

RESUMO 
Trata-se de um estudo ecológico com o objetivo de analisar espacialmente indicadores 
de hábitos alimentares e de comportamentos de saúde, referentes aos estudantes do 
9° ano do ensino fundamental, nas 27 unidades da federação do Brasil. Foram utilizados 
dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 2015. A 
análise espacial das variáveis foi apresentada por mapas temáticos coropléticos. 
Também foram calculados coeficientes de correlação entre os indicadores. A região 
Nordeste mostrou-se com maiores valores percentuais dos que consumiram alimentos 
industrializados ou ultraprocessados salgados (r=0,72) e guloseimas (r=0,64). As 
regiões Sul e Sudeste obtiveram maiores valores percentuais relacionados a variável 
que indica sedentarismo. O mesmo indicador sugere associação direta com consumo 
de alimentos industrializados ou ultraprocessados salgados. Os resultados podem 
auxiliar em políticas públicas de educação alimentar e nutricional, assim como suporte 
para novas análises e hipóteses de investigação. 
 
Palavras-chave: hábitos alimentares; comportamentos de saúde; ultraprocessados. 
 
ABSTRACT 

This is an ecological study which has the objective to analyzing spatially indicators of 
food habits and health behaviors in students of the 9th grade of elementary school, in 
the 27 units of the Brazilian federation. Data from the National Schoolchildren's Health 
Survey (PeNSE), carried out in 2015, were used. The spatial analysis of the variables 
was presented by choroplastic thematic maps. Correlation coefficients between the 
indicators were also calculated. The Northeast region had the highest percentage values 
of those who consumed industrialized or salted ultra-processed foods (5 days or more 
per week). The South and Southeast regions had higher percentage related to the 
variable that indicates a sedentary lifestyle. The same indicator is directly associated 
with consumption of salted processed or ultra-processed foods (r=0,72) and treats 
(r=0,64). The results can assist public politics on food and nutrition education, as well as 
support for new analyzes and research hypotheses. 

Keywords: food habits; health behaviors; ultra-processeds. 
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INTRODUÇÃO  

A globalização influencia em muitos hábitos individuais. Dentre esses, os 
hábitos alimentares (CAMELO et al., 2012). Uma forma de entender essas influências é 
o debate sobre o crescimento intensivo das indústrias no ramo de alimentos, o que se 
percebe desde a seleção do que será produzido, até nas estratégias de comercialização 
e consumo. Em países como o Brasil, tem aumentado, progressivamente, o incentivo 
às indústrias alimentícias, o que acaba por gerar à população facilidade ao acesso aos 
alimentos ultraprocessados (MACHADO, 2016), caracterizados como formulações 
industriais ricas em sal, açúcar e hidrogenados. Segundo Martins et al. (2013), a partir 
da década de 2000, o aumento de consumo de ultraprocessados ocorreu em todos os 
estratos de renda no país. Com base no consumo desses alimentos pelos brasileiros, 
estudos revelam que se tornam fatores de risco a saúde, aumentando o número de 
casos de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, obesidade e diabetes 
do tipo l (SILVA et al., 2009; DUNCAN et al., 2012; LEVY et al., 2012; TAVARES et al., 
2014; ARAÚJO et al., 2017; MARTINS et al., 2013; SANTOS et al., 2019). Ademais, as 
mesmas, representam 72% dos óbitos no país (BRASIL, 2016).  

Uma parcela da população que passou a criar hábitos de consumir esses 
tipos de alimentos foi a dos adolescentes. Os hábitos alimentares na adolescência 
podem representar muitos fatores de risco à saúde, perpassando para vida adulta 
(WHO, 2003). Estudos mostram que, além da ingestão de alimentos ultraprocessados, 
está cada vez mais presente nas dietas alimentos com alto teor de gorduras e açucares. 
Sendo assim, uma dieta inadequada por ser pobre em nutrientes fundamentais para 
uma vida saudável. O contrário tem ocorrido com o consumo de alimentos in natura 
(frutas e hortaliças) (TRICHES et al., 2015). Atrelado a isso, tem se expressado de forma 
significativa o sedentarismo entre os jovens, visto a redução em práticas de atividades 
físicas (COSTA et al., 2018).   

Uma forma adotada pelo Brasil para acompanhar a situação de saúde de 
adolescentes, desde 2009, foi a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). A 
partir de questionários autoaplicáveis, realizam-se diagnósticos com recorte 
populacional de alunos do 9° ano do ensino fundamental (entre 13 e 15 anos de idade), 
que frequentam escolas públicas e privadas, nas 26 unidades da federação e Distrito 
Federal (IBGE, 2016). Essa pesquisa dialoga com a Lei n° 11.947 de 2009, que 
apresenta o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), buscando promover 
educação alimentar e nutricional e refeições saudáveis aos estudantes, além de criar 
uma espécie de “reserva de mercado” (30%) para a agricultura familiar (BRASIL, 2009). 

A partir de dados da primeira edição da PeNSE 2009, um estudo descreveu 
as características de consumo e comportamento alimentar dos adolescentes, a partir de 
10 indicadores, e sua associação com fatores sociodemográficos. Com isso, foi 
verificado um consumo regular de alimentos não saudáveis, e um consumo inferior de 
alimentos considerados saudáveis entre os adolescentes. As meninas constaram como 
mais expostas a práticas alimentares não desejáveis (LEVY et al., 2010). Portando, são 
hábitos evidenciados desde a iniciativa da pesquisa. O presente estudo tem como 
objetivo analisar espacialmente os indicadores relacionados aos hábitos alimentares e 
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aos comportamentos de saúde dos adolescentes, com base na PeNSE 2015, nas 27 
unidades da federação brasileira, e identificar possíveis associações entre as mesmas.  

 

METODOLOGIA 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo ecológico (CARVALHO et al., 2007) de base 
populacional, conduzido pela técnica de análise espacial descritiva de indicadores 
relacionados aos fatores de risco e proteção à saúde, de estudantes do 9° ano do ensino 
fundamental no Brasil, referente ao ano de 2015 (IBGE, 2016). As unidades de análise 
foram as 27 unidades da federação do Brasil (IBGE, 2010). 

 

Base de dados 

Os dados foram coletados da terceira edição da Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 2015, a partir de um convênio entre Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Saúde (MS) e Ministério da 
Educação (MEC) (IBGE, 2016). A amostra utilizada na PeNSE foi de 3.160 instituições 
de ensino regular, públicas e privadas, cadastradas no Censo Escolar de 2013, e que 
possuíam a etapa de ensino do 9° ano do ensino fundamental. Ademais, foram 
analisadas 4.159 turmas da amostra selecionada, totalizando em 102.072 questionários 
(IBGE, 2016).  

O conjunto de indicadores investigados reflete sobre as discussões dos 
hábitos alimentares dos adolescentes, e exposição a fatores de risco para a saúde, 
voltados, principalmente, ao consumo de alimentos ultraprocessados. Com isso, no total 
foram selecionados 10 indicadores que contemplam aspectos sobre hábitos 
alimentares, prática de atividade física; utilização de serviços de saúde; saúde mental e 
imagem corporal. As mesmas foram subdivididas entre as de hábitos alimentares e de 
saúde. Todas correspondendo ao percentual de escolares frequentando o 9º ano do 
ensino fundamental.  

 Indicadores de hábitos alimentares dos escolares:  

• tomaram café da manhã 5 dias ou mais na semana;  
• costumavam comer merenda escolar ou almoço oferecidos pela escola;  
• consumiram frutas frescas 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa;  
• consumiram legumes 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa;  
• consumiram guloseimas 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa; 
• consumiram alimentos industrializados ou ultraprocessados salgados 5 dias 

ou mais na semana anterior à pesquisa.  

Indicadores de saúde dos escolares:  
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• costumavam ficar sentados(as), assistindo televisão, usando computador, 
jogando videogame, conversando com amigos(as) ou fazendo outras 
atividades sentados(as), semanalmente, por 2 ou mais horas;  

• tomaram algum remédio, fórmula ou produto para perder peso sem 
acompanhamento médico nos 30 dias anteriores à pesquisa;  

• se sentiram sozinhos, na maioria das vezes ou sempre, nos 12 meses 
anteriores à pesquisa;  

• procuraram algum serviço ou profissional de saúde para atendimento 
relacionado à própria saúde, nos 12 meses anteriores à pesquisa. 

Análise  

As análises envolveram duas etapas. A primeira, constituiu as análises 
espaciais dos indicadores obtidos através da PeNSE (IBGE, 2016), sendo esse um 
processo pelo qual dados brutos são transformados em informações localizadas. Para 
isso, foram elaborados mapas temáticos com um Sistema de Informação Geográfica 
(SIG), Arcgis 10.5 (ESRI, 2016), representados com método cartográfico coroplético 
(MARTINELLI, 1999), em intervalos classificados pelo método de quebra natural 
(Natural Breaks). Na segunda etapa foram calculados os coeficientes de correlação 
entre os indicadores, a fim de auxiliar na interpretação dos mapas. Foi aplicada a 
correlação de Person (r) para buscar entender a relação entre as dez variáveis 
escolhidas (FILHO; JÚNIOR, 2009). O coeficiente de correlação tem sua variação de -
1 a 1, sendo o sinal um indicativo de correlação negativa ou positiva, e os valores 
gerados por ele indicam a relevância do nível de associação entre as variáveis 
(PARANHOS et al., 2014). Sendo assim, quanto mais próximo de -1 e 1 a correlação 
torna-se mais forte. E quanto mais próximo de zero, menor efeito de correlação.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise espacial dos indicadores relacionados aos hábitos alimentares dos 
adolescentes é mostrada nos mapas a seguir (Figura 1). Em 2015 os mesmos 
evidenciaram que os adolescentes que “tomaram café da manhã 5 dias ou mais na 
semana” concentraram os maiores percentuais (64,9 a 84%) agrupados nas regiões 
Norte e Nordeste. O mapa também mostrou que os menores percentuais (47,7 a 55,2%) 
dessa prática ficaram nas regiões Centro Oeste e Sul (Figura 1A). Esse padrão espacial 
pode estar relacionado com aspectos culturais. Sabe-se, por exemplo, que a dieta 
caipira, presente no norte do Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul caracteriza-se por abrir mão do café da manhã ou fazê-lo de modo 
mais simples. Trata-se de um costume herdado por indígenas, africanos e europeus, 
sobretudo, italianos, espanhóis e portugueses (DÓRIA; BASTOS, 2018). Antonio 
Candido (2001) também relatou esse hábito dos caipiras, que optavam por um café 
simples: um pouco de pó fervido na garapa. De acordo com o autor, entre 8h30 e 9h 
tem lugar no almoço, e às 12h a merenda. Com relação ao indicador dos que 
“costumavam comer merenda escolar ou almoço oferecido pela escola” o mapa revela 
elevados percentuais na região Centro Oeste (Figura 1B). A região mostrou relação 
inversa entre ambos os indicadores de café da manhã e merenda.  
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Figura 1: Indicadores de hábitos alimentares de escolares do 9° ano do ensino fundamental 
por UFs (2015) 
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 O mapa dos adolescentes que “consumiram frutas frescas 5 dias ou mais na 
semana anterior à pesquisa” revelou padrão de maior consumo nas regiões Centro 
Oeste e Sudeste. Ocorram menores percentuais de consumo em parte da região Norte 
(Figura 1C). Já no mapa que revela o percentual dos que “consumiram legumes 5 dias 
ou mais na semana anterior à pesquisa” notou-se maior consumo nas regiões Sudeste, 
Centro Oeste e parte da região Norte. Na região Sudeste a maioria das unidades 
federativas apresentaram percentual significativo de consumo de legumes pelos 
estudantes. A região Nordeste apresentou as UFs com menores percentuais (27,8 a 
31,3%) (Figura 1D). Em comparação ao mapa de consumo de frutas (Figura 1C) e ao 
de consumo de legumes (Figura 1D) ambos obtiveram percentuais maiores na região 
Centro Oeste e Sudeste.  

Com base no percentual dos adolescentes que “consumiram guloseimas 5 
dias ou mais na semana anterior à pesquisa” o mapa mostrou valores percentuais acima 
de 31,2% para todo o país. Os maiores percentuais de consumo estiveram em um 
agrupamento formado pelas regiões Centro Oeste e Sudeste. Os menores percentuais 
foram na região Norte e Nordeste (Figura 1E). A região Centro Oeste apresentou relação 
inversa entre os indicadores de café da manhã e de guloseimas. Já o mapa dos que 
“consumiram alimentos industrializados ou ultraprocessados salgados 5 dias ou mais 
na semana anterior à pesquisa” concentrou os maiores valores em três estados da 
região Nordeste, acima de 34,9% (Figura 1F). O consumo de ultraprocessados pode 
estar relacionado com a busca pelo barateamento dos alimentos, ou seja, as indústrias 
passam a produzir em maior quantidade, com menos quantidade de insumos 
(ZORZETTO, 2018; MONTEIRO et al., 2019). De acordo com a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares de 2017-2019 (IBGE, 2019), as regiões Norte e Nordeste 
concentravam as famílias com maior comprometimento da renda com alimentação. As 
regiões Sul e Sudeste também apresentavam valores significativos, acima de 30%. 
Tanto no mapa de consumo de guloseimas (Figura 1E) quanto no de consumo de 
alimentos ultraprocessados salgados (Figura 1F), os menores percentuais ocorreram 
nos estados do Maranhão e Piauí.  

Os mapas a seguir representam os indicadores relacionados aos hábitos de 
saúde dos adolescentes (Figura 2). Quanto ao indicador “se sentiram sozinhos na 
maioria das vezes ou sempre, nos 12 meses anteriores à pesquisa”, nota-se que os 
maiores valores (18,2 a 21,3%) foram observados na região Centro Oeste (Figura 2A). 
Com base nos que “costumavam ficar sentados(as), assistindo televisão, usando 
computador, jogando videogame, conversando com amigos(as) ou fazendo outras 
atividades sentados(as), semanalmente, por 2 ou mais horas” evidenciou valores acima 
de 38,7% no país. Os menores valores (38,7 a 41,8%) se concentraram na região Norte 
e Nordeste. Já os maiores (59,5 a 64,2%) na região Sul e Sudeste (Figura 2B). Ambos 
os indicadores revelaram os menores percentuais nos estados do Maranhão e Piauí 
(Figura 2A e 2B).  
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Figura 2: Indicadores de saúde de escolares do 9° ano do ensino fundamental por UFs (2015) 

 

O mapa do percentual de adolescentes que “procuraram algum serviço ou 
profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde, nos 12 meses 
anteriores à pesquisa” nota-se os maiores valores em um agrupamento formado pelas 
regiões Sudeste e Sul. Os menores percentuais ocorreram nas regiões Norte e Nordeste 
(Figura 2C). Com base nos que “tomaram algum remédio, fórmula ou produto para 
perder peso sem acompanhamento médico nos 30 dias anteriores à pesquisa” deram-
se menores valores na região Nordeste. Os maiores valores (7,7 a 8,2%) nas regiões 
Norte e Centro Oeste (Figura 2D).  
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A tabela a seguir apresenta os coeficientes de correlação entre os 
indicadores (Tabela 1). 

Tabela 1: Coeficientes de correlação de Pearson (r) 

 Serviço Seden Remédio Sozinho Fruta Gulos Meren Café Ultr Leg 

Serviço 1          

Seden 0,59** 1         

Remédio -0,24 -0,22 1        

Sozinho 0,23 0,56** 0,13 1       

Fruta 0,27 0,44* -0,24 0,04 1      

Gulos 0,35 0,64** 0,12 0,53** 0,42* 1     

Meren 0,34 0,21 0,16 0,06 0,36 0,13 1    

Café -0,54** -0,81** -0,01 -0,64** -0,32* -0,57** 0,13 1   

Ultr. 0,60** 0,72** -0,46* 0,39* 0,26 0,41* -0,57** -0,54** 1  

Leg 0,26 0,56** 0,27 0,44* 0,58** 0,61** 0,41* -0,68** 0,11 1 

Serviço: procuraram algum serviço ou profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde, 
nos 12 meses anteriores à pesquisa. Seden: costumavam ficar sentados(as) televisão, usando computador, 
jogando videogame, conversando com amigos(as) ou fazendo outras atividades sentados(as), 
semanalmente, por 2 ou mais horas, assistindo Remédio: tomaram algum remédio, fórmula ou produto para 
perder peso sem acompanhamento médico nos 30 dias anteriores à pesquisa. Sozinho: se sentiram 
sozinhos na maioria das vezes ou sempre, nos 12 meses anteriores à pesquisa. Fruta: consumiram frutas 
frescas 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa. Gulos: consumiram guloseimas 5 dias ou mais na 
semana anterior à pesquisa. Meren: costumavam comer merenda escolar ou almoço oferecidos pela escola. 
Café: tomaram café da manhã 5 dias ou mais na semana. Ultr: consumiram alimentos industrializados ou 
ultraprocessados salgados 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa. Leg: consumiram legumes 5 dias 
ou mais na semana anterior à pesquisa. * p<0,05; **p<0,01 

Com relação aos adolescentes que “tomaram café da manhã 5 dias ou mais 
na semana” houve correlação significativa com os demais indicadores mapeados. 
Ademais, os que “costumavam ficar sentados(as), assistindo televisão, usando 
computador, jogando videogame, conversando com amigos(as) ou fazendo outras 
atividades sentados(as), semanalmente, por 2 ou mais horas” obteve associação 
positiva (r=0,72) com os que “consumiram alimentos industrializados ou 
ultraprocessados salgados 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa”. O mesmo, 
também obteve associação positiva (r=0,64) com os que “consumiram guloseimas 5 
dias ou mais na semana anterior à pesquisa”. Ocorreu associação positiva entre os que 
“consumiram legumes 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa” com os que 
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“consumiram frutas frescas 5 dias ou mais na semana anterior à pesquisa” (r=0,58). 
(Tabela 1). 

Existem estudos envolvendo análises e relações de diversos indicadores da 
PeNSE desde a sua primeira edição em 2009 (IBGE, 2016). Com base na PeNSE 2009, 
Camelo et al. (2012), investigou a associação entre o lazer sedentário (tempo diário em 
frente à TV superior a duas horas por dia) com consumo regular de alimentos não 
saudáveis (guloseimas, refrigerantes, biscoitos doces e embutidos), sendo ambas 
ajustadas por indicadores sociodemográficos e de composição familiar. A prevalência 
de lazer sedentário entre os escolares foi de 65%. E o consumo regular de alimentos 
não saudáveis foi estatisticamente maior entre os que representaram lazer sedentário. 
A partir do debate sobre o tempo que os jovens ficam assistindo televisão, Almeida et 
al. (2002), analisaram a quantidade e qualidade de produtos alimentícios anunciados 
em três redes de canais abertos na televisão brasileira. Os resultados demonstraram 
que dos 1.395 anúncios, no período de agosto de 1998 a março de 2000, 57,8% foram 
relacionados a alimentos representados por gorduras, açucares e doces. Tendo 
ausência de anúncios de frutas e hortaliças. Portanto, os jovens estão expostos, a 
propagandas, que podem influenciar seus estilos de vida, em diferentes veículos de 
informação.  

Sobre a PeNSE 2015, Costa et al. (2018), em um estudo transversal, buscou 
a associação entre o comportamento sedentário e consumo de alimentos 
ultraprocessados aos indicadores sociodemográficos (sexo, idade, raça, escolaridade 
materna e índice de bens). Os maiores consumos diários, de pelo menos um grupo dos 
alimentos ultraprocessados, foram associados em escolares da região Sudeste e Centro 
Oeste que estudavam em escolas particulares. E as prevalências de consumo diário de 
alimentos ultraprocessados se deram nos índices mais elevados de bens e escolaridade 
materna. Também foi mostrado no estudo o consumo diário dos alimentos 
ultraprocessados de forma isolada, e todos tiveram associação com os adolescentes 
que apresentaram comportamento sedentário. Embora o estudo tenha utilizado de 
indicadores sociodemográficos para obtenção dos resultados, os achados do presente 
estudo também sugeriram associação significativa entre o consumo de alimentos 
industrializados e ultraprocessados com comportamentos sedentários entre os 
adolescentes.  

Em outro estudo transversal envolvendo a PeNSE 2015, Maia et al. (2018), 
foi realizado análise não ajustada (bivariada) identificando dois padrões alimentares: 
não saudável e saudável, e suas associações com características sociodemográficas, 
entre adolescentes na faixa etária de 13 a 17 anos.  Os resultados evidenciaram que 
houve associação positiva entre padrão não saudável com os adolescentes do sexo 
feminino, que residiam em regiões mais desenvolvidas do país, em áreas urbanas e de 
escolas privadas. Ademais, houve associação direta entre o mesmo padrão com hábitos 
de comportamentos alimentares, como: não realizar a primeira refeição pela manhã, 
não realizar refeições com os pais ou responsáveis, se alimentar enquanto estuda ou 
assiste TV e frequentar restaurantes fast food. Quanto ao excesso de peso e obesidade 
na adolescência a partir dos dados da PeNSE 2015, Conde et al. (2018), revelou que o 
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excesso de peso se mostrou prevalente nos adolescentes brancos, de escolas 
particulares, da região sul do país e de classe econômica mais pobre, especialmente do 
sexo feminino. Destaca-se que as pesquisas sugerem resultados semelhantes aos do 
presente estudo, sendo demostrado, a partir de diferentes metodologias e estudos 
estatísticos, à preocupação crescente com hábitos alimentares e de saúde dos 
adolescentes.  

A análise de associação entre hábitos alimentares e comportamentos dos 
adolescentes têm sido apresentado também em estudos de escala municipal. Um 
estudo transversal sobre os hábitos alimentares de adolescentes de escolas públicas 
de Fortaleza (CE) contou com a participação de 720 alunos entre 14 e 19 anos, 59,3% 
do sexo feminino, no ano de 2006. Os resultados mostraram que houve um desequilíbrio 
na ingestão de nutrientes adequados para a adolescência, o que sugere favorecer o 
excesso de peso, e até mesmo doenças como diabetes mellitus (SILVA et al., 2009). 
Em Montes Claros (MG), no ano de 2017, um estudo transversal avaliou o consumo de 
alimentos ultraprocessados em 1475 adolescentes, com faixa etária de 13 a 14 anos de 
idade, na rede municipal de ensino. A partir da aplicação de dois tipos de questionários, 
um estruturado contendo variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária e série 
escolar), e outro de frequência, para avaliar o consumo diário de ultraprocessados. Os 
resultados evidenciaram que 61,2% dos adolescentes consumiram de alimentos 
ultraprocessados em sua maioria sendo guloseimas, refrigerantes, embutidos e 
salgados de pacote. A prevalência de consumo desses alimentos foi maior nos 
adolescentes do sexo feminino (SANTOS et al., 2019)  

É inegável a importância de políticas públicas de promoção à saúde e de 
acolhimento aos adolescentes em escolas, principalmente por criar abordagens a partir 
da realidade vivida pelos alunos (REIS et al., 2018). Na revisão sistemática de Araújo et 
al. (2017), referente ao período de 2005 a 2015, foi percebido que o impacto da 
educação alimentar e nutricional na previsão de excesso de peso entre os escolares foi 
positiva. A forma de intervenção que mais predominou nos estudos, foi o uso de 
estratégias lúdicas com os adolescentes, sendo estas: desenho, palestras, jogos, 
teatros e demais dinâmicas. Ademais, o estudo alertou que a educação alimentar e 
nutricional deve ser incentivada pelas políticas públicas de alimentação e nutrição no 
Brasil.  Ademais, é no contexto do cotidiano escolar que as políticas públicas serão 
perpassadas, por isso torna-se necessário a inclusão de um currículo que dialogue com 
uma legislação que garanta segurança alimentar, alimentação saudável e promoção de 
saúde, a fim de influenciar nos hábitos alimentares e de saúde dos adolescentes.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo permitiu analisar espacialmente os diferentes hábitos 
alimentares e comportamentos de saúde dos adolescentes nas 27 unidades federativas 
do país. Os resultados podem auxiliar em direcionamentos de políticas públicas de 
promoção à saúde e prevenção de doenças relacionadas à educação alimentar e 
nutricional, e hábitos saudáveis entre os adolescentes. Os indicadores analisados 
podem abrir caminho para futuras análises em outras escalas, e com diferentes 
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metodologias em busca de novas associações, assim como ações de intervenção no 
grupo populacional analisado. Cabe destacar que, mesmo com os avanços de políticas 
públicas atreladas a alimentação e questões de saúde, é percebido que isso não ocorre 
amplamente no país, cabendo a necessidade de reduzir as iniquidades. É necessário 
que, além dos avanços nos aspectos legais, o mesmo possa avançar no entendimento 
e importância da alimentação em outras dimensões do cotidiano dos brasileiros.  
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FATORES ESTRESSANTES RELACIONADOS AO TRABALHO DO AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO-MA E SEUS 

AGRAVANTES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

MIRANDA, Marília Viana1 
BRITTO, Saimon Lima de2                           

RESUMO 
Este estudo objetivou identificar os fatores estressantes relacionados ao trabalho do agente 
comunitário de saúde no município de Porto Franco – MA e seus agravantes no contexto da 
pandemia de Covid-19. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática, foi realizado 
também entrevistas com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Porto Franco – MA. 
Os estudos mostraram fatores que podem favorecer o aparecimento de sintomas de estresse físico e 
mental do ACS, como a sobrecarga do trabalho, os limites do trabalho realizado, dificuldade de 
comunicação com a equipe e a comunidade, cobrança da sociedade além da função do ACS, 
exposição física de fatores externos como sol e chuva, entre outros e como alguns desses fatores se 
agravaram diante a pandemia.  É necessária a realização de ações como suporte estrutural, material 
e psíquico e a criação de estratégias para enfrentamento dos problemas vivenciados no cotidiano do 
trabalho do ACS, a fim de contribuir na melhoria das condições de trabalho desta classe profissional, 
prevenindo deste modo, possíveis agravos à saúde física e mental desses trabalhadores.  
 
Palavras-chave: agentes comunitários de saúde, fatores de risco, estresse ocupacional, saúde da 
família, Covid-19. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the stressors related to the work of the community health agent in the 
municipality of Porto Franco - MA and its aggravating factors in the context of the Covid-19 pandemic. 
A bibliographic survey was carried out on the subject, interviews were also carried out with Community 
Health Agents (CHA) in the city of Porto Franco - MA. Studies have shown factors that can favor the 
onset of symptoms of physical and mental stress from the CHA, such as work overload, the limits of 
the work performed, difficulty in communicating with the team and the community, charging society in 
addition to the CHA's role, physical exposure of external factors such as sun and rain, among others 
and how some of these factors worsened in the face of the pandemic. It is necessary to carry out 
actions such as structural, material and psychological support and the creation of strategies to face 
the problems experienced in the daily work of the ACS, in order to contribute to the improvement of 
the working conditions of this professional class, thus preventing possible injuries. physical and mental 
health of these workers. 
 
Keywords: community health workers, risk factors, occupational stress, family health, Covid-19. 
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INTRODUÇÃO: 
A descentralização é um dos princípios doutrinários do SUS, que visa redistribuir 

as suas responsabilidades nos três níveis de governo. Uma das propostas baseadas na 
descentralização é a implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF) pelo Ministério 
da Saúde, que visa reorientar o modelo de assistência à saúde da atenção primária, 
trazendo uma nova dinâmica de atuação das unidades básicas de saúde (BRASIL, 2010). A 
estratégia procura, sobretudo, superar o modelo hegemônico curativista, e propor a atenção 
focada na saúde da família, contemplando práticas direcionadas especialmente à promoção, 
proteção, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e também, tratamento e reabilitação 
da saúde (POLAK, et al, 2009). 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de 
saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e 
gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações 
(BRASIL, 2012). 

Um dos integrantes da equipe básica da Estratégia Saúde da Família é a/o 
Agente Comunitário da Saúde (ACS), que entre as suas atribuições, realiza visitas 
domiciliares, diagnóstico sócio demográfico da comunidade, promove ações de educação 
para a saúde individual e coletiva, estimula a participação comunitária da população nas 
políticas públicas, entre outras tarefas com alto grau de exigência e responsabilidades 
(BRASIL, 2010). 

Torna-se relevante o presente estudo, pois a partir dele, podemos confrontar 
resultados acerca das condições de trabalho dos ACS do município de Porto Franco – MA, 
em especial durante a pandemia de Covid-19, e sugerir ações para o bom desempenho no 
trabalho dos mesmos. Este estudo objetivou identificar os fatores estressantes relacionados 
ao trabalho do agente comunitário de saúde no município de Porto Franco – MA e seus 
agravantes no contexto da pandemia de Covid-19. Esses aspectos foram levantados a partir 
dos relatos dos ACS no desenvolvimento de suas atividades na comunidade e na unidade 
de saúde. 

 
METODOLOGIA: 

Para o alcance dos objetivos propostos realizamos primeiramente uma revisão 
bibliográfica. Na operacionalização dessa revisão, seguimos as seguintes etapas: 
levantamento bibliográfico com a seleção da questão temática, análise dos dados, 
interpretação e apresentação dos resultados.  

Para Rosilda Martins (p. 86, 2005) “A pesquisa bibliográfica é o ponto de partida 
de toda pesquisa, levantamento de informações feito a partir de material coletado em livros, 
revistas, artigos, jornais, sites da internet e em outras fontes escritas, devidamente 
publicadas.” A pesquisa sobre o referido tema foi realizada utilizando o banco de dados dos 
Repositórios Universitários e o Google Acadêmico como ferramenta de busca desse 
material. Para o levantamento das publicações foram utilizados descritores como: fatores de 
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risco, estresse ocupacional, Agente Comunitário de Saúde, saúde da família. Os descritores 
e as palavras-chave selecionadas foram combinados entre si, de acordo com a base de 
dados. De acordo com LEITE (p. 47, 2008): 

 
A pesquisa bibliográfica é fundamental, pois, além de ser autônoma, isto é, 
independente das outras, serve de base, de alicerce para o fundamento e 
alcance dos objetivos dos outros tipos de pesquisa. Ela constitui a base 
também das próprias pesquisas descritivas e experimental. (LEITA, p. 74, 
2008) 

 
Os critérios aplicados para a seleção da amostra foram: trabalhos publicados em 

português, que abordassem diretamente sobre as condições de trabalho do profissional 
Agente Comunitário de Saúde. Foram excluídos trabalhos que não tiveram a categoria 
profissional estudada em destaque. A discussão dos resultados foi fundamentada na 
literatura pertinente ao tema. 

Num segundo momento da pesquisa, realizamos a entrevista com os Agentes 
Comunitários de Saúde do município de Porto Franco – MA. Nas entrevistas buscamos de 
forma aleatória a escolha dos agentes a serem entrevistados. As entrevistas foram 
realizadas entre os dias 21 e 25 de abril de 2021, devido o momento pandêmico, as 
entrevistas foram realizadas por telefone. De acordo com LEITE (p. 102, 2008): “A entrevista 
é a conversação efetuada face a face, de maneira metódica, proporcionando ao 
entrevistador, verbalmente, a informação necessária.”. Foram elaboradas previamente 
quinze perguntas sobre três eixos, eixo 1: “as condições de trabalhos dos ACS”; eixo 2: “o 
nível de satisfação com as condições de trabalho” e eixo 3: “as dificuldades trabalhistas 
perante a pandemia de Covid-19”.  

Os relatos de quem enfrenta cotidianamente essas dificuldades foi de extrema 
importância para o entendimento da realidade trabalhistas desses profissionais e seus 
agravantes perante a pandemia de Covid-19. As entrevistas também tem papel de destaque 
para que sejam propostas soluções a serem implantadas na rotina desse profissional que é 
grande relevância para a saúde da família, principalmente para as comunidades mais 
carentes. 

O terceiro momento da pesquisa contou com o processamento e a 
contextualização dos dados e das informações levantadas na pesquisa bibliográfica e nas 
entrevistas. Através da pesquisa bibliográfica identificamos de forma mais aprofundada 
alguns problemas relacionados ao trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e as 
abrangências científicas relacionadas aos estudos voltados a esses profissionais. Já na 
pesquisa a partir das entrevistas foram identificadas as mais diversas realidades no que diz 
respeito ao cotidiano dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde no exercício de suas 
funções. Este trabalho utilizou de métodos qualitativos e quantitativos para análise e 
contextualização dos dados ora levantados para uma melhor exposição sobre a 
problemática apresentada.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO – MA 

O município de Porto Franco – MA está localizado na região sul do Estado do 
Maranhão, sob as coordenadas geográficas: Latitude: 6° 20' 29'' Sul e Longitude: 47° 24' 6'' 
Oeste. Às margens do Rio Tocantins e da rodovia federal BR-226, possuí 21.530 habitantes 
de acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010). O município possuí uma área territorial de 1.420,510 km² de extensão.  

De acordo com o IBGE o município possuí 10 unidades de saúde públicas, entre 
elas destaca-se uma maternidade municipal, além das unidades de atendimento da saúde 
básica o município conta também com uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, que atende sua microrregião, o município apresenta um Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH de 0,684, considerado um nível médio.  

 
 
O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são o elo entre a unidade básica de 
saúde e a população no seu território de abrangência. Esses profissionais apresentam uma 
situação singular na equipe de saúde da família, uma vez que, obrigatoriamente, devem 
residir na sua área de atuação, fazendo com que vivenciem o cotidiano da comunidade mais 
intensamente que os outros membros da equipe (BRASIL, 2010). Por isso, se não 
apresentarem um preparo específico para enfrentar no seu cotidiano as dificuldades que 
podem surgir nas relações interpessoais que se estabelecem, tornar-se-ão mais vulneráveis 
ao aparecimento de sintomas de estresse do que os outros membros da equipe, em 
especial, durante a pandemia de Covid-19.  

De acordo com o Programa Nacional da Atenção Básica (BRASIL. 2012), são 
atribuições dos ACS’s, levando em consideração que um agente comunitário de saúde é 
responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750 pessoas. Segue a 
lista de atribuições dos ACS de acordo com o Ministério da Saúde (2012). 

 
1. Trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 
2. Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados; 
3. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
4. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
5. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, 
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma 
visita/família/mês; 

6. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

7. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, 
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combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito das situações de risco; e 

8. Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das 
pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar 
de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 
governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. 
 

É importante ressaltar que a pandemia de Covid-19 compromete algumas das 
atribuições elencadas anteriormente na lista de atribuições dos ACS, além disso, na prática, 
o trabalho do ACS vai além do exposto, pois como citado ele é o elo entre a sociedade e a 
unidade básica de saúde. 

É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de 
Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. Assim, são delegadas a estes 
trabalhadores múltiplas tarefas, com um alto grau de exigências e responsabilidades, para 
as quais, dependendo do ambiente e da organização do trabalho para a sua realização, e de 
seu preparo para exercê-las, podem levar ao desenvolvimento de estresse (CHEAVEGATTI, 
2008). 

Sobre o estresse ocupacional segundo Souza “O estresse ocupacional ocorre 
quando há percepção do trabalhador da sua inabilidade para atender as demandas 
solicitadas pelo trabalho, causando sofrimento, mal-estar e um sentimento de incapacidade 
para enfrentá-las” (SOUZA et al, 2002, p. 18 apud SIMÕES, 2009). O autor afirma que o 
estresse ocupacional é a auto percepção da inaptidão do trabalhador de trabalhar, algo que 
reflete diretamente no cumprimento de suas tarefas o que lhe causa sofrimentos e mal-
estar. Essas situações geralmente não são percebidas por colegas de trabalho e pessoas 
próximas, o que dificulta a identificação dos problemas e o oferecimento de ajuda por seus 
pares. 

De acordo com Thomé (et al, 2012) no seu desempenho profissional, o/a Agente 
Comunitário de Saúde depara-se com uma série de fatores que pode facilitar o seu 
adoecimento físico e mental, como a sobrecarga do trabalho, a insatisfação salarial e limites 
do trabalho realizado, dificuldade de comunicação com a equipe e comunidade, 
precariedade das ações em saúde e desigualdades sociais. Estes e demais fatores podem 
precarizar o trabalho deste profissional e ocasionar um desequilíbrio biológico em seu corpo, 
com componentes físicos e psicológicos, conhecido como estresse.  

Nesse sentido, o trabalho de suporte que os ACS prestam às equipes de saúde 
sinaliza que, além de sobrecarregados com tarefas de sua atribuição, esses profissionais 
atuam como paliativo da carência de outros profissionais nos serviços de saúde 
(VASCONCELOS, 2008). Silva e Dalmaso (2002) referiram que os agentes são colocados 
diante de contradições sociais, fazendo opções segundo as exigências e suas referências. 
Por isso o agente comunitário refere ansiedade tanto na sua relação com a comunidade 
como com a equipe, especialmente quando se sente pressionado entre ambos. 

Segundo Santos (2011) as condições de trabalho, não só do ACS, mas de toda 
equipe de saúde da família, podem causar adoecimento pelas cargas psíquicas geradas por 
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fatores físicos, biológicos, organizacionais, incidentes no processo de trabalho. Assim, as 
doenças psicossomáticas podem ser desencadeadas por estresse. Além destas condições, 
considera-se que a organização contemporânea do trabalho de saúde impõe condições e 
pressões que não estão imediatamente visíveis, e tendem a ser naturalizadas pelas equipes 
dessa área. Além disso, é grande a carga psíquica pela responsabilidade de lidar com a vida 
de outras pessoas. 

Corroborando este fato, estudos vêm sendo realizados com ACS, onde foram 
identificados riscos relacionados ao trabalho que poderiam causar estresse, entre eles, o 
preparo para atuar nas equipes desenvolvendo o trabalho junto à comunidade, a carga ou 
esquema de trabalho e relacionamento interpessoal no trabalho. Todos esses problemas 
agora passam por um agravante que é a pandemia de Covid-19. 
 
Fatores Estressantes relacionados ao trabalho do Agente Comunitário de Saúde da 
Cidade de Porto Franco – MA e seu Agravamento na Pandemia de Covid-19 

Em entrevista realizada com os ACS do município de Porto Franco – MA foi 
constatado que: 100% das entrevistadas alegam sobrecarga de trabalho; 33,3% alegaram 
dificuldade de comunicação com a equipe de trabalho; 100% declararam dificuldade de 
comunicação com a sociedade em decorrência da pandemia de Covid-19; 66% informaram 
haver cobranças excessivas por parte da supervisão de trabalho; 100% declararam trabalho 
monótono; 100% declararam intensa exposição física, a saber: fatores climáticos como 
chuva e sol forte; longas caminhadas; muito tempo em pé e exposição a poeira e a fumaça; 
Ao serem questionadas se continuam fazendo as visitas domiciliares todas afirmaram que 
sim; das entrevistadas apenas 66% tomaram a vacina contra a Covid-19, o restante se 
recusou a tomar. 

Sobre as principais cobranças por parte da comunidade atendida, estão: a falta 
de atendimento médico nas unidades básicas de saúde; a falta de medicação e profissionais 
atuando na UBS sem experiência profissional. A principal queixa dos ACS em relação as 
cobranças da comunidade são as que causam desvio de função, fato que vem acontecendo 
em decorrência da pandemia de Covid-19, são elas, a saber: pegar medicamentos no posto 
de saúde e mostrar exames para os médicos e/ou enfermeiros, essas duas questões se dão 
devido o medo da comunidade atendida de ir até o posto de saúde, e se expor ao vírus da 
Covid-19. 

As entrevistadas também relataram que houve considerável modificação na 
rotina de trabalho dos ACS, tais como: a distância, pois não entram mais dentro das casas, 
ficam somente no portão, com isso a visita ficou mais desconfortável porque antes entravam 
e sentavam e agora ficam em pé submetidos a fatores climáticos do lado de fora; não 
coletam mais a assinatura dos usuários, para evitar aproximação e compartilhamento de 
caneta; muitas pessoas estão recusando a visita dos ACS com medo do vírus; houve a 
criação da “Visita Virtual” através da criação de grupos de aplicativo de mensagens por 
telefone (Watts App), no entanto, alguns ACS fizeram os grupos, outros não, a alegação foi 
a falta de acesso a tal tecnologia por parte de alguns usuários.  

Constatou-se na pesquisa que os Agentes Comunitários de Saúde apresentaram 
sintomas de estresse relacionado ao trabalho. A pesquisa levou em consideração as cargas 
existentes no trabalho do ACS, destacando as cargas físicas, químicas, orgânicas, 
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mecânicas e psíquicas. O fato de serem moradores da comunidade, e por isso não poderem 
se afastar do seu ambiente de trabalho, também representava uma carga psíquica elevada 
para esses trabalhadores, resultando em estresse. Entre as diferentes cargas de trabalho 
que os ACS estão submetidos, encontramos as seguintes: 
• Físicas: Exposição cotidiana aos fatores climáticos. 
• Químicas: Exposição a fumaça e poeiras. 
• Biológicas: Exposição à bactérias, fungos e parasitas provenientes do contato direto 
com usuários, animais e fossas. 
• Ergonômicas: O trabalho físico pesado, longos períodos em pé e posições 
incomodas. 
• Mecânicas: Nestas se encaixam longas caminhadas. 
• Psíquica: Dentre elas a síndrome do esgotamento profissional (Burnout), tem sido 
cada vez mais identificadas entre os profissionais de saúde. 

 
Observou-se ainda que os trabalhadores não têm informação adequada sobre 

os riscos no seu trabalho, bem como a preocupação em relatar tais fatos. Chamamos 
atenção a um estressor relatado pelos ACS’s sobre as relações de trabalho com as 
gerências. Onde a maioria dos sujeitos considerou altamente estressante trabalhar com 
gestores cuja liderança é autoritária, sem autonomia, desmotivada, estressada e/ou 
despreparada para a função. Este estudo demonstrou que a relação com outros ACS e 
usuários não é considerada estressante. 

Identificou-se o importante papel do enfermeiro como supervisor do ACS. 
Ressaltando que a supervisão deve visar o crescimento pessoal e profissional do ACS, bem 
como a satisfação desse trabalhador no desenvolvimento do seu trabalho. Seria necessário 
ao enfermeiro rever sua forma de supervisão, dando mais apoio ao trabalho do ACS. Foram 
identificados, como fatores geradores de estresse: falta de estrutura para desenvolvimento 
do trabalho, cobranças excessivas da população e da supervisão, falta de apoio dos demais 
membros da equipe de saúde, entre outras. 

 Foi constatado ainda, o baixo reconhecimento de seu trabalho interferindo na 
produtividade e na autoestima, excessiva intensidade e ritmo laborais, supervalorização da 
burocracia e a mútua interferência do estresse na saúde tanto física quanto psíquica. Diante 
do que foi exposto, podemos dizer que além da sobrecarga ocupacional, o trabalho 
monótono e repetitivo gera insatisfação e desânimo, que o não reconhecimento do trabalho 
e o abatimento por não poderem trabalhar de forma efetiva, na melhoria da qualidade de 
vida dos usuários, dependendo de políticas econômicas e sociais, para sua resolução; estes 
fatores afetam a condição psíquica do ACS. 

Diante de riscos ocupacionais e da precarização do trabalho a que os ACS estão 
expostos, temos neste estudo uma importante ferramenta para análise e planejamento de 
ambientes de trabalho mais saudáveis. As informações aqui representadas apontam a 
necessidade de estratégias interventivas e preventivas no âmbito do trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Os Agentes Comunitários de Saúde caracterizam-se como um elo importante 

entre a comunidade e os serviços de saúde. Por isso, esses profissionais são mais 
vulneráveis ao aparecimento de sintomas de estresse do que os outros membros das 
Equipes de Saúde da Família. No seu cotidiano de trabalho, o Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) depara-se com grandes desafios: população insatisfeita com o serviço de saúde, 
baixa escolaridade e analfabetismo que dificultam o entendimento, condições de higiene, 
trabalho e moradia precárias. Sendo o trabalho considerado a causa mais constante de 
estresse, o ACS também pode ser uma vítima dessa condição, devido às altas cargas 
físicas e emocionais que podem acumular durante o desenvolvimento de seu trabalho. 

Os resultados deste estudo demonstraram que são muitos os fatores que levam 
ao desenvolvimento do estresse ocupacional por parte dos Agentes Comunitários de Saúde 
e que tais fatores foram consideravelmente agravados pela pandemia de Covid-19. Sendo 
este um assunto complexo, e que exige soluções, uma vez que a presença de danos físicos 
e/ou psíquicos no ACS traz consequências para o trabalhador e para a qualidade dos 
serviços prestados. É necessária a realização de ações como suporte estrutural, material e 
psíquico e a criação de estratégias para enfrentamento dos problemas vivenciados no 
cotidiano do trabalho do ACS, a fim de contribuir na melhoria das condições de trabalho 
desta classe profissional, prevenindo deste modo, possíveis agravos à saúde física e mental 
desses trabalhadores. 
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ANÁLISE GEOGRÁFICA DA COVID-19 E OS DESAFIOS NO MANEJO DA 
EMERGÊNCIA NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO 

FEDERAL E ENTORNO (RIDE-DF) 
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Resumo Este trabalho visa analisar a distribuição espacial das taxas de incidência e 
mortalidade por COVID-19 na RIDE do Distrito Federal e Entorno, assim como demonstrar a 
capacidade de atendimento da rede de saúde e identificar as principais medidas de contingência 
adotadas de maio/20 a maio/21. Trata-se de um estudo ecológico descritivo que analisa dados 
de casos e óbitos das Secretarias de Saúde do Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás, 
apresentados por meio de taxas calculadas com base na estimativa da população residente na 
RIDE-DF de 2019. A capacidade de atendimento observou a disponibilidade de leitos exclusivos 
para tratamento de COVID-19 e as medidas de contingências foram identificadas a partir dos 
conteúdos disponibilizados nos Painéis eletrônicos COVID-19 destas Secretarias de Saúde. A 
RIDE-DF computou um aumento no DF de 24.709% de casos e 22.345% de óbitos no período e 
o DF é responsável por 78,5% dos registros e atualmente, quanto mais próximo do DF, maior a 
mortalidade registrada. Além do DF, apenas 4 municípios de GO e 1 de MG disponibilizaram 
leitos de UTI. As medidas de contingências adotadas não se mostraram suficientes para conter 
o avanço da doença, demonstrando a necessidade de maior articulação entre os entes que 
compõem a RIDE-DF. 
Palavras-Chave: Geografia da Saúde, Coronavírus, Emergência em Saúde Pública, Políticas 
Públicas em Saúde. 
 
AbstractThis work aims to analyze the spatial distribution of incidence and mortality rates due 
to COVID-19 in the RIDE of the Federal District and Surroundings, as well as to demonstrate the 
capacity of the health care network and to identify the main contingency measures adopted from 
May / 20 to May / 21. This is a descriptive ecological study that analyzes data on cases and 
deaths from the Health Departments of the Federal District, Minas Gerais and Goias, presented 
through rates calculated based on the estimate of the resident population in the RIDE-DF of 2019. 
The service capacity observed the availability of exclusive beds for the treatment of COVID-19. 
The contingency measures were identified from the contents made available on the COVID-19 
electronic panels of these Health Departments. The RIDE-DF computed an increase in the DF of 
24.709% of cases and 22,345% of deaths in the period and the DF is responsible for 78.5% of 
the records and currently, the closer to the DF, the greater the recorded mortality. In addition to 
the DF, only 4 municipalities in GO and 1 in MG provided ICU beds. The contingency measures 
adopted weren't sufficient to contain the progress of the disease, demonstrating the need for 
greater articulation between the entities that integrate the RIDE-DF. 
 
Keywords: Health Geography, Coronavirus, Public Health Emergency, Public Health Policies. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Brasil declarou emergência em saúde pública de importância nacional – 
ESPIN em 3 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria GM/MS nº 188, logo após a 
Organização Mundial da Saúde – OMS declarar emergência internacional. O primeiro 
caso nacional foi confirmado em 26 de fevereiro e o primeiro óbito em 12 de março, em 
São Paulo. Desde então, o país superou 15.4 milhões de casos e perdeu mais de 430 
mil vidas (BRASIL, 2021). 

A Pandemia de COVID-19 entra em seu segundo ano demonstrando que o 
manejo de uma emergência em saúde pública - ESP apresenta inúmeros desafios e 
coloca em destaque as vulnerabilidades presentes nos sistemas de saúde, a fragilidade 
das capacidades básicas instaladas para garantir atenção adequada à população e a 
relevância de uma atuação articulada entre os componentes de gestão do SUS – 
federal, estaduais e municipais.  

Um dos aspectos a ser observado no Sistema Único de Saúde - SUS é a 
organização de sua rede de atendimento, observando o grau de complexidade dos 
serviços e ainda as estratégias regionalizadas, que permite a cooperação entre os entes 
federativos, tendo como premissa os princípios da universalidade, integralidade e 
descentralização.  

Nesse contexto de colaboração, se insere a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF). Assim, o objetivo deste  
artigo  é  analisar a  distribuição espacial  das  taxas  de  incidência  e mortalidade  por  
COVID-19 na  RIDE-DF,  assim  como   demonstrar a  capacidade  de  atendimento  da  
rede  de  saúde  e identificar as principais  medidas  sanitárias  de contingência adotadas 
nos últimos 12 meses, considerando o período de maio de 2020 a maio de 2021. 
 
PERCURSOS METODOLÓGICOS 

No Brasil, municípios limítrofes que exibem algum tipo de integração em 
suas dinâmicas socioeconômicas, políticas e ambientais cuja organização, 
planejamento e execução de funções públicas têm interesse comum podem ser 
agrupados em Regiões Metropolitanas (RM) ou em Regiões Integradas de 
Desenvolvimento (RIDE).  

A formação desses agrupamentos, por vezes, é condição indispensável 
para a viabilidade técnica e financeira de serviços públicos por integrar a gestão de 
funções urbanas cuja execução técnica extrapola a escala municipal. E, apesar de não 
haver dispositivos legais que explicitamente reservem recursos para municípios 
pertencentes a essas estruturas organizacionais, a integração formal de municípios em 
RM ou RIDE pode facilitar a alocação de recursos públicos destinados à promoção de 
iniciativas e investimentos que reduzam as desigualdades sociais (CAVALCANTE, 
2020). 

Sumariamente, as RIDE se distinguem das RM por integrarem municípios 
limítrofes pertencentes a mais de uma unidade da federação. Atualmente existem três 
RIDE no Brasil: a RIDE do DF e Entorno, a RIDE Teresina e a RIDE Petrolina-Juazeiro 
(CAVALCANTE, 2020).   

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno 
(RIDE-DF) foi criada pela Lei Complementar nº 94/1998 e ampliada pela Lei 
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Complementar nº 163/2018 que passou a integrar o Distrito Federal, 29 municípios de 
Goiás e 4 municípios de Minas Gerais (Figura 1). Embora tenha sido criada com o 
objetivo de planejar conjuntamente serviços comuns aos entes integrantes, 
principalmente em questão de infraestrutura e geração de empregos, é observada 
dificuldade crônica de efetivar o planejamento e a gestão das funções públicas de 
interesse em comum em razão dos distintos graus de interação entre os municípios e o 
Distrito Federal (CODEPLAN, 2020).  

Os municípios que integram a RIDE-DF são bastante heterogêneos em 
vários aspectos, dentre os quais pode-se destacar a distribuição populacional, que é 
estimada em 4.627.771 habitantes que residem majoritariamente nos municípios mais 
próximos ao Distrito Federal – cuja população ultrapassa 3 milhões de habitantes 
(CODEPLAN, 2020).  

   

 
Figura 1 - Localização da RIDE-DF. Fonte dos dados: CODEPLAN, DNIT e IBGE 

 
Este trabalho trata-se de um estudo ecológico descritivo, em que se 

desenvolveu análise comparativa entre a distribuição espacial das taxas de incidência 
e mortalidade por COVID-19 (em três momentos distintos), a capacidade de 
atendimento da rede de saúde e as medidas sanitárias de contingência adotadas no 
último ano nos municípios que integram a RIDE-DF. O recorte temporal adotado neste 
trabalho busca ampliar a análise iniciada em estudo previamente realizado sobre a 
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COVID-19 na RIDE-DF ao longo dos primeiros meses de pandemia no país (SILVA et 
al, 2020).  

Os dados referentes aos números de casos confirmados e óbitos por 
COVID-19 foram obtidos através dos boletins epidemiológicos apresentados pelas 
Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos estados de Minas Gerais e Goiás. As 
taxas foram calculadas com base nas estimativas da população residente no ano de 
2019, disponibilizadas pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal 
(CODEPLAN, 2019) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019).  

Os dados sobre leitos exclusivos para o tratamento de COVID-19, 
identificados como leitos complementares UTI II Adulto COVID-19 e UTI II Pediátrica 
COVID-19, e de leitos com Suporte Ventilatório Pulmonar COVID-19, foram extraídos 
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNESNet), disponibilizado pelo 
Datasus, sem dissociação entre público e privado. Para as análises, foram calculadas 
as médias de leitos disponíveis nos meses entre abril de 2020 a abril de 2021, por 
10.000 habitantes. Destaca-se que o período analisado não contemplou o mês de março 
de 2020, por ainda não haver registro de leitos UTI adulto II COVID-19, UTI pediátrica II 
COVID-19 e de suporte ventilatório pulmonar habilitados pelo Ministério da Saúde.   

Os dados foram organizados em ferramentas de planilha eletrônica e 
espacializados em mapas, utilizando técnicas da Cartografia Temática, por meio do 
software livre “QGIS 3.4 “Madeira’”. Eles foram confeccionados a partir do método 
coroplético de mapeamento. As figuras que representam a distribuição espacial da 
incidência (Figura 3) e mortalidade (Figura 4) por COVID-19 foram discretizadas por 
quartis de distribuição, e os mapas referentes à disponibilidade de leitos por quebras 
naturais (RAMOS et al., 2016; ARCHELA; THÉRY, 2008).  

Por fim, para identificar as medidas de contingências adotadas no âmbito 
sanitário, foram analisados os conteúdos dos painéis COVID-19 das secretarias de 
saúde do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, onde estes disponibilizam seus planos 
de contingência, normativas, boletins epidemiológicos e orientações técnicas (GDF, 
2021; GOIÁS, 2021; MINAS GERAIS, 2021). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A RIDE-DF contabilizava, até o dia 03 de maio de 2020, 1.721 casos 
confirmados e 42 óbitos causados por COVID-19. Passados seis meses, em 03 de 
novembro de 2020, esses números aumentaram para 230.261 casos confirmados e 
4.366 óbitos; e, um ano depois, no dia 03 de maio de 2021, já tinham sido identificados 
426.960 casos e 9.427 óbitos (Figura 2). Em outros termos, pode-se afirmar que, em 
seis meses, houve aumento de 13.379% de casos confirmados e 10.295% de óbitos, ou 
que, em doze meses, houve aumento de 24.709% de casos confirmados e 22.345% de 
óbitos decorrentes de COVID-19 na RIDE-DF.  

Como 78,5% dos casos confirmados são do Distrito Federal, este continuou 
responsável pela maior parte dos casos observados na RIDE-DF. De fato, como 
apresentado na Figura 2, se os casos confirmados pelo Distrito Federal forem 
desconsiderados (n = 335.325), todos os demais municípios da RIDE-DF confirmaram 
91.635 casos até o dia 03 de maio de 2021.  
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Figura 2: Casos confirmados de COVID-19 na RIDE-DF. Fonte dos dados: Secretarias Estaduais 
de Saúde. 
  

Na data inicial (03/05/20), a taxa de incidência de COVID-19 na RIDE-DF 
variava de 0 a 271,7 casos confirmados por 100 mil habitantes. Até aquela data, 21 dos 
34 municípios integrantes da RIDE-DF ainda não haviam confirmado casos de COVID-
19. À exceção de Brasília-DF, o município de Goianésia-GO apresentava a maior 
incidência à época na região, com 39,5 casos confirmados por 100 mil hab. Naquele 
momento, Brasília-DF enquanto município apresentava incidência de 53,6 casos 
confirmados por 100 mil hab., e a variação das taxas de incidência em suas Regiões 
Administrativas (RAs) já alertavam para a necessidade de medidas de contingência 
mais efetivas devido à alta incidência como o Lago Sul-DF (271,7), Plano Piloto-DF 
(107,2) e Águas Claras-DF (101,8) (Figura 3A) (SILVA et al., 2020). 

 Com o passar do tempo, foi possível observar uma configuração da 
dispersão espacial da COVID-19 na região de forma mais heterogênea. No mês de 
novembro de 2020, por exemplo, todas as 16 unidades espaciais que apresentaram as 
maiores taxas de incidência da doença na região (≥ 5.543,7/100 mil hab.) foram RAs do 
DF. A RA de Sobradinho-DF (10.757,4) passou a liderar o “ranking” na classificação da 
região, seguida do Lago Sul-DF (9.349,6), Riacho Fundo-DF (8.609,2), Taguatinga-DF 
(8.600,2) e Plano Piloto-DF (7.569,2) (Figura 3B). 

Em maio de 2021, Sobradinho-DF e Lago Sul-DF mantiveram suas posições 
de destaque na incidência de COVID-19 na RIDE-DF, com 20.426,4 e 19.573,9 casos 
a cada 100 mil hab., respectivamente. Enquanto isso, o Plano Piloto-DF (15.943,2) 
saltou algumas posições, configurando-se como a terceira unidade espacial da região 
com a maior incidência de casos confirmados de COVID-19. Pode-se afirmar que no 
atual momento da pandemia, além de Brasília-DF, os municípios com maior incidência 
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de COVID-19 na RIDE são Goianésia-GO (11.470,5) e Barro Alto-GO (10.799,7). 
Também apresentaram elevada incidência os municípios de Unaí-MG (9.242,9), 
Luziânia-GO (8.708,1), Cidade Ocidental-GO (7.024,8), Alvorada do Norte-GO 
(6.974,56), Alto Paraíso de Goiás-GO (6.873,0), Valparaíso de Goiás-GO (6.476,0), 
Formosa-GO (6.185,8), Niquelândia-GO (6.064,0) e Cocalzinho de Goiás-GO (6.032,6) 
(Figura 3C).    

 

 
Figura 3: Distribuição Espacial das Taxas de Incidência de COVID-19 na RIDE-DF e Entorno. 
Fonte dos dados: Secretarias Estaduais de Saúde. 

 
Por outro lado, enquanto que no início da pandemia os óbitos decorrentes 

de COVID-19 ainda não eram suficientes para explicitar padrões espaciais da doença 
na RIDE-DF – somente identificar unidades espaciais com maior “risco” (Figura 4A). 
Após alguns meses, tornou-se possível identificar a persistência e a intensificação 
desses desfechos concentrados em algumas regiões. Em novembro de 2020, por 
exemplo, já era possível observar de forma bastante nítida a concentração de óbitos na 
porção oeste do DF, com a proeminência das RAs de Sobradinho-DF (220,7), 
Taguatinga-DF (184,1), Núcleo Bandeirante-DF (154,4), Gama-DF (152,4) e Ceilândia-
DF (152,3). O município de Goianésia-GO também se destacou nesse momento, com 
134,1 óbitos por 100 mil habitantes (Figura 4B).  

Passado um ano, verificou-se que a COVID-19 manteve a concentração de 
óbitos na região oeste do DF. Destaca-se, nesse momento da pandemia, a configuração 



 
MIRANDA, M.J.; BEZERRA, A.B.; MATOS, K.F.R.;SILVA,E.L.;GURGEL, H.  Análise geográfica da Covid-19 e os desafios no manejo da 

emergência na região integrada de desenvolvimento do distrito federal e entorno (RIDE-DF). In. Simpósio Nacional de 
Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais 
[...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p. 536-547.  Disponível em https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

542 

espacial da distribuição das taxas de mortalidade na região que se apresenta de 
maneira concêntrica (quanto mais próximo do DF, maior a intensidade), sugerindo 
aumento progressivo da mortalidade na região do entorno do DF (Figura 4C).  
 

Figura 4: Distribuição Espacial das Taxas de Mortalidade por COVID-19 na RIDE-DF e 
Entorno. Fonte dos dados: Secretarias Estaduais de Saúde.  
 

A letalidade pela COVID-19 é determinada pelas características dos 
indivíduos afetados (co-morbidades e hábitos de vida), bem como pela oferta e 
disponibilidade de equipamentos e recursos terapêuticos (DE SOUZA et al. 2020). 
Nesse sentido, a presença de vazios assistenciais pode levar o sistema ao colapso em 
diversas microrregiões e macrorregiões de saúde, operando além de sua capacidade e 
comprometendo o atendimento, principalmente a pacientes com sintomas mais severos 
(NORONHA et al. 2020). 

Em relação à disponibilidade de leitos de UTI II – SRAG COVID-19 (Adulto 
e Pediátrica) na RIDE-DF, de abril de 2020 a abril de 2021, apenas o Distrito Federal, 
Águas Lindas de Goiás-GO, Formosa-GO, Luziânia-GO, Planaltina-GO e Unaí-MG 
tiveram estes leitos instituídos, com maiores médias de leitos disponíveis em Unaí-MG 
e Distrito Federal, com 1,19 e 1,28 por 10 mil habitantes, respectivamente (Figura 5-A).  
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Figura 5: Distribuição espacial da média de leitos de UTI adulto e pediátrica e suporte 
ventilatório pulmonar disponíveis no período de abril 2020 a abril 2021. Fonte dos dados: 
CNES-MS.  

 
De forma complementar aos leitos de UTI específicos para COVID-19, foram 

instituídos também leitos com Suporte Ventilatório Pulmonar COVID-19 no Distrito 
Federal e em mais 9 municípios da RIDE-DF, sendo maiores as médias de 
disponibilidade em Cabeceiras-GO, São João D’Aliança-GO e Águas Lindas de Goiás-
GO, com 2,88, 2,23 e 1,17 por 10 mil habitantes, respectivamente (Figura 5-B). 

É importante chamar a atenção quanto à possibilidade da distribuição 
desigual de recursos materiais e humanos pode interferir na condição de enfrentamento 
da doença, impactando nas taxas de letalidade pela COVID-19 e no colapso do sistema 
de saúde (CASTRO et al. 2020; NORONHA et al., 2020).  

Nesse aspecto, Noronha et al. (2020) destacaram três ações relevantes para 
o sistema de saúde no contexto da pandemia. A primeira refere-se à necessidade da 
redução da velocidade de propagação da COVID-19 na população brasileira, utilizando 
como estratégia a testagem em massa e o distanciamento social, a segunda à 
necessidade de se expandir os leitos disponíveis e terceira diz respeito à organização 
da oferta dos serviços de saúde, que é regionalizada e dependendo da rapidez que os 
casos graves evoluem, é fundamental a organização da lógica do referenciamento para 
evitar tempo de espera, o que pode levar pacientes ao óbito. 
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 A dimensão e complexidade desta pandemia são evidenciadas também pelos 
inúmeros instrumentos normativos e de orientação técnica emitidos pelas autoridades 
sanitárias e demais órgãos governamentais, de diversos setores, tanto em uma escala 
internacional quanto nacional, incluindo aqueles emitidos pelos municípios. No âmbito 
da saúde, as estratégias de contingência envolvem o emprego de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, de redução de danos e agravos à saúde 
(Brasil, 2020). 

Na RIDE, os municípios e o Distrito Federal iniciaram essas medidas a partir dos 
decretos de situação de emergência ou calamidade pública emitidos pelos 
governadores de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal, situação em que se 
encontram até este momento (GOIÁS, 2020; MINAS GERAIS, 2020; GDF, 2020). Essas 
normativas possibilitaram regulamentar adaptações das estratégias governamentais 
para o manejo da emergência, incluindo a autorização para serviços extraordinários e a 
contratação direta, dispensando processos licitatórios, conforme prevê o art. 24, da Lei 
8.666/93 (BRASIL, 1993). 

 Nesse contexto sanitário, as iniciativas identificadas se estabeleceram 
principalmente em dois grupos. As institucionais, que envolveram, dentre outros 
aspectos, a elaboração de planos de contingência, recomendações aos profissionais de 
saúde e à população, definição de estratégias de análise e divulgação contínua dos 
dados sobre casos e óbitos, levantamento da capacidade instalada para o atendimento 
e o estabelecimento de medidas para dotar os serviços das condições de atendimento 
dos casos suspeitos e confirmados, principalmente aqueles que precisaram de 
internação de alta complexidade. As medidas voltadas para a população envolveram, 
dentre outras, a obrigatoriedade do uso de máscara, o distanciamento social, etiqueta 
respiratória, higienização das mãos, limpeza de ambientes e isolamento domiciliar de 
casos suspeitos e confirmados (GDF, 2021; GOIÁS, 2021; MINAS GERAIS, 2021; 
FIOCRUZ, 2021). 

As dificuldades apresentadas no manejo desta emergência na RIDE-DF são 
similares, e até decorrentes, das incongruências apresentadas pela gestão federal na 
resposta à pandemia. São consequências de uma combinação de fatores que envolvem 
falhas na tomada de decisão e liderança para a definição de estratégias conjuntas de 
atuação - principalmente na gestão governamental, subdimensionamento das 
demandas e necessidades de saúde. Isso tem demonstrado que a análise de situação 
de saúde não foi observada de forma adequada, resultando em mobilização de recursos 
inoportuna ou insuficiente. Esses aspectos levaram ainda a um clima de desconfiança 
da população sobre o discurso praticado pelos especialistas e políticos, culminando na 
ampliação do risco de exposição ao coronavírus e no número de contaminados e óbitos 
registrados. 

Para mudar esse contexto, considerando que a vacinação em andamento 
ocorre de forma mais lenta que o necessário para o controle da transmissão, e ainda as 
novas variantes do vírus, é necessário continuar investindo em medidas não-
farmacológicas, combinadas com ampliação da capacidade de atendimento nas 
unidades de saúde. 

 
 



 
MIRANDA, M.J.; BEZERRA, A.B.; MATOS, K.F.R.;SILVA,E.L.;GURGEL, H.  Análise geográfica da Covid-19 e os desafios no manejo da 

emergência na região integrada de desenvolvimento do distrito federal e entorno (RIDE-DF). In. Simpósio Nacional de 
Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais 
[...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p. 536-547.  Disponível em https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

545 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Situações de emergências exigem rápida tomada de decisão e ampla 

capacidade de atuação articulada para propiciar medidas oportunas e efetivas de 
contingência. Isso resulta em uma gama de desafios à saúde pública e exige que o 
processo de preparação seja parte da rotina dos sistemas de saúde, tanto no campo da 
vigilância quanto da atenção à saúde. 

 Nesta pandemia, as medidas sanitárias adotadas foram diversas e se 
estabeleceram em diferentes níveis ao longo do território nacional. A indefinição de uma 
estratégia comum, a partir de diretrizes nacionais, levou o Supremo Tribunal Federal a 
reafirmar a competência, estabelecida na Constituição Federal de 1988, dos entes da 
federação – estados, Distrito Federal e municípios - de decidir sobre as medidas a serem 
implementadas para o manejo da emergência em decorrência da COVID-19, no âmbito 
de seus territórios (STF, 2020). 

 A partir disso, cada ente federativo estabeleceu suas próprias medidas de 
contenção e controle, desde o estabelecimento de orientações sobre os cuidados 
individuais e coletivos, medidas de distanciamento social e de restrição da circulação de 
pessoas e serviços. 

Na RIDE-DF, isso não foi diferente. O DF e os estados de Goiás e Minas 
Gerais adotaram medidas particulares e a circulação da população entre os municípios 
que compõem a RIDE-DF na busca pelos serviços de saúde levou a alguns conflitos, 
amplamente divulgados na mídia (SCHWINGEL, 2021), principalmente entre os 
governadores do Distrito Federal e de Goiás, que se acusaram mutuamente de 
negligência. 
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POTENCIALIDADES DO ENSINO DE GEOGRAFIA DA SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
UMA ALTERNATIVA PARA PROMOVER A SAÚDE NAS ESCOLAS 

 

GARCIA, Miguel Pocharski1 

KAERCHER, Nestor André2 

 

RESUMO: Este estudo objetiva evidenciar a importância das práticas de ensino de Geografia da 
Saúde nas escolas. Para isso, realizamos uma análise documental onde o principal material utilizado 
foi o Caderno de Saúde e Educação Ambiental, vinculado ao Programa Saúde na Escola, que 
propõem uma visão sistêmica entre os Determinantes Sociais da Saúde e o território. Com base 
nisso, formulamos práticas de ensino de Geografia da Saúde para serem utilizadas pelos 
professores/as em suas aulas, bem como uma proposta de trabalho de campo que visa aproximar os 
alunos do território utilizado, com o intuito de promover a conscientização acerca dos problemas de 
saúde e incentivar a autonomia para que eles possam atuar na busca por espaços mais saudáveis. 
Por meio disso, entendemos que o ensino de Geografia da Saúde apresenta um grande potencial 
para promover a saúde nas escolas, visto que atua para ensinar os alunos a agir de forma preventiva 
sobre os Determinantes Sociais da Saúde, melhorando o cuidado pessoal e coletivo, o que diminui o 
risco de propagação de doenças e pode melhorar os níveis de bem-estar da população.  
 
Palavras-chave: Ensino de Geografia da Saúde, Determinantes Sociais da Saúde, Território 
Utilizado.  
 
ABSTRACT: The present work aims to emphasize the importance of the Health Geography teaching 
practices in schools. In order to do so, a documentary analysis was carried out where the main 
material used was the Health and Environmental Education Notebook (2015), associated to the Health 
at School Program, which proposes a systemic view between the social determinants of health and 
the territory. Based on this, health geography teaching practices were formulated to be used by 
teachers in their classes, as well as a fieldwork proposal that aims to bring students closer to the used 
territory in order to promote awareness to the health issues and encourage autonomy so that they can 
act in the search for healthier spaces. Through this, we understand that the teaching of Health 
Geography has a great potential to promote health in schools, since it teaches students to act 
preventively on the social determinants of health, improving personal and collective care, which 
decreases the risk of spreading diseases and can improve the population's welfare levels. 
 
Keywords: Health Geography Teaching, Social Determinants of Health, Used Territory. 
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INTRODUÇÃO 

É notório que a geografia tem um papel fundamental no estudo da relação entre 
sociedade e ambiente. É por meio dela que podemos compreender como se transformam os 
espaços em que estamos inseridos. Isso pode auxiliar na compreensão dos problemas que 
atingem as pessoas, na medida em que permite que a população se aproprie do território 
que utiliza (MONKEN; BARCELLOS, 2005). Essa constatação nos permite refletir sobre a 
Geografia da Saúde, área que aborda as relações de saúde em diferentes escalas 
espaciais, integrando conhecimentos da Geografia Física (climatologia, hidrografia, etc.) e 
da Geografia Humana (ordenamento territorial, urbanização, demografia, etc.), para 
compreender como os fenômenos naturais, socioeconômicos e culturais estão associados 
aos padrões de saúde e doença (SANTANA, 2014).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que uma opinião pública 
esclarecida e uma cooperação ativa da parte do público são de uma importância capital para 
o melhoramento da saúde dos povos (WHO, 1946). Por essa razão acreditamos que ensinar 
sobre Geografia da Saúde nas escolas é necessário para compreender a complexidade dos 
fatores sociais e ambientais que influenciam diretamente no nosso bem-estar e que são 
determinantes na saúde pública, como por exemplo: enchentes, deslizamentos, secas, 
poluição, violência, trabalho, habitação, entre outros. 

Além disso, a escola é um espaço social que deve conversar com as demandas da 
sociedade e, em conjunto com o sistema de saúde, a escola atua na vida cotidiana e discute 
crenças, valores e hábitos de vida, de maneira a possibilitar a reflexão nas crianças e 
adolescentes, o que auxilia na construção de uma vida mais saudável, tanto no presente 
quanto no futuro (AERTS et al., 2004).  

Portanto, esse estudo objetivou evidenciar práticas de ensino de Geografia da Saúde 
que podem ser aplicadas na Educação Básica, preferencialmente no ensino médio e nos 
anos finais do ensino fundamental. O foco é trabalhar o entendimento de saúde como uma 
forma de prevenção, onde a disciplina de geografia pode contribuir na compreensão dos 
Determinantes Sociais da Saúde (DSS), que consta que: 

 
estes são definidos, de acordo com a Comissão Nacional sobre os 
Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), fatores sociais, 
econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 
comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 
saúde e seus fatores de risco na população; e incluem renda, 
educação, emprego, desenvolvimento infantil, cultura, gênero e 
condições ambientais (BRASIL, 2015, p. 2). 

 
Junto a isso, optamos por traçar um caminho alinhado ao Programa Saúde na Escola 

(PSE), uma política pública que promove a parceria intersetorial estratégica entre o 
Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS), que tem como um de seus 
principais objetivos a promoção da saúde através da educação no Brasil (BRASIL, 2007).  

Os resultados iniciais desse estudo foram obtidos a partir de um Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), defendido pelo autor em 2020. No momento, a continuidade da 
pesquisa encontra-se paralisada devido à pandemia de COVID-19. 
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TRAJETOS E MÉTODOS: ALINHANDO A BÚSSOLA A UMA NOVA ROTA DE SAÚDE 
 

A construção desse estudo se deu por meio de uma análise documental, que 
fundamentou a proposta de trabalhar o ensino de Geografia da Saúde como uma forma de 
prevenção à saúde nas escolas. O principal documento utilizado foi o Caderno de Saúde e 
Educação Ambiental (BRASIL, 2015), que é um material vinculado ao PSE. Essa escolha se 
deu pelo fato de o material propor um trabalho articulado aos DSS. 

Deste documento foram extraídos cinco tópicos de saúde ambiental, considerados 
mais relevantes para guiar as práticas de ensino propostas, são eles: a) qualidade de água 
para consumo humano; b) desastres naturais ou tecnológicos; c) poluição do ar; d) gestão 
dos resíduos produzidos e; f) permacultura e produção de alimentos saudáveis. 

Por fim, estruturamos uma proposta de atividade de campo que visa aproximar os 
alunos do lugar em que eles vivem e estudam. O intuito é levá-los a campo para interagir 
com o território que utilizam cotidianamente, o que torna o trabalho mais proveitoso, na 
medida em que esses alunos podem desenvolver ações junto à comunidade.  

Vale ressaltar que as práticas de ensino foram formuladas pensando no território em 
que conhecemos, portanto, isso torna clara a necessidade de adequação das abordagens 
para as diferentes realidades vivenciadas pelas populações residentes em outros territórios.  

 
 
CAMINHOS PARA A PRÁTICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA DA SAÚDE NAS 
ESCOLAS: IDENTIFICANDO RESULTADOS E CRIANDO POSSIBILIDADES 
 

Ensinar sobre saúde é uma medida preventiva que está relacionada à qualidade de 
vida da população. Sendo assim, selecionamos temas de saúde ambiental, previamente 
sugeridos pelo Caderno de Saúde e Educação Ambiental (BRASIL, 2015), que podem ser 
estudados dentro da metodologia de construção de uma matriz que está sendo proposta. A 
partir desses temas, iremos discorrer sobre práticas educativas que formulamos para serem 
trabalhadas pelos professores durante suas aulas. 
 
a) Qualidade de água para consumo humano: 

 
Uma possibilidade para trabalhar essa questão é trazer episódios de disseminação 

de doenças por meio hídrico, como por exemplo, o surto de toxoplasmose no município de 
Santa Maria/RS, em que a principal suspeita foi o abastecimento de água que teria infectado 
458 pessoas, de acordo com dados divulgados pelo Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde (SES/RS, 2018). As orientações para prevenção foram consumir água fervida ou 
filtrada.  

Junto a isso, pode-se propor uma atividade denominada “repórter por um dia”, em 
que os alunos devem sair às ruas para entrevistar a comunidade e descobrir qual a 
importância eles dão à água e quais são os cuidados que estão tomando para prevenir o 
acometimento por doenças. Ao final dessa atividade, podemos propor a criação de um 
jornal/revista, que irá conter os resultados das pesquisas de campo e também dicas para 
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prevenir o surto de doenças. Nesse caso, as informações devem ser pesquisadas em fontes 
confiáveis como Secretarias de Saúde, Ministério da Saúde ou Organização Mundial da 
Saúde.  

Como objetivo da proposta, espera-se que além da conscientização sobre a 
relevância da água para nossas vidas, a atividade permita que os alunos desenvolvam 
habilidades de comunicação verbal e textual, bem como aprendam mais sobre o 
abastecimento de água da região e como evitar futuros problemas de saúde provindos do 
mau uso da água.  

 
 
b) Desastres naturais ou tecnológicos:  
 

Quando estudamos sobre os desastres, os olhares frequentemente recaem sobre os 
impactos econômicos, com pouca ou nenhuma menção aos efeitos à saúde, que por sua 
vez estão diretamente ligados à economia do local afetado, na medida em que essas 
vítimas recebem algum tipo de assistência (internação, medicamentos, curativos, cuidado 
pessoal, etc).  

Isso gera uma carga enorme sobre o sistema de saúde e afeta a qualidade de vida 
da população. Nesse sentido, para ajudar os alunos a compreender as relações entre os 
desastres naturais e a saúde, sugerimos o conceito de vulnerabilidade, pois:  

 
as condições de vulnerabilidades estabelecem territórios críticos em 
diferentes escalas e em diferentes temporalidades, o que coloca a 
questão dos desastres como um problema essencialmente 
socioambiental, desmistificando a ideia de um evento imponderável 
ou apenas de origem natural. Os territórios críticos são assim as 
áreas reais, onde as contradições sociais apontadas como geradoras 
de vulnerabilidade estão estabelecidas (FREITAS et al., 2014. p. 
3646). 
 

O trecho citado acima apresenta uma ideia de interconexão entre as vulnerabilidades 
e a ocupação dos territórios pelas pessoas. Essa dimensão espacial nos permite mapear 
quais são as áreas mais suscetíveis a sofrer danos provenientes de desastres naturais ou 
tecnológicos e mostrar quais são as populações que estão mais expostas a esses riscos.  

Para essa atividade, podemos sugerir a construção coletiva de um mapa de 
vulnerabilidade do município. Isso pode ser organizado de duas formas: a primeira consiste 
em formar grupos e mapear de acordo com o bairro em que cada aluno vive, podendo 
unificar, posteriormente, as informações em um mapa único do município; já a segunda 
atividade consiste em partir diretamente da criação de um mapa único, em que podemos 
selecionar alguns tipos de desastres que sejam mais recorrentes no município, como por 
exemplo, no caso das inundações e enxurradas que afetam principalmente as populações 
que residem próximas aos leitos de água.  

Nesses casos, o que torna uma população vulnerável? Quais fatores influenciam nos 
riscos? Com base nestes pressupostos, os alunos podem realizar pesquisa e saída de 
campo para fazer um reconhecimento das áreas que classificarem com maior risco dentro 
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dos municípios. Após o mapeamento, os alunos poderão se questionar e descobrir se o 
princípio de igualdade, garantido pela constituição federal, se faz presente no território em 
que eles vivem.  

 
c) Poluição do ar: 
 

Para trabalhar esse assunto deve-se ressaltar que atualmente a poluição do ar 
atinge 91% da população mundial e mata uma em cada dez crianças com até cinco anos de 
idade, principalmente em países de média e baixa renda (WHO, 2018). Pensando no 
território brasileiro, existem dois vetores principais de poluição do ar que nos atingem: o 
primeiro são os veículos automotores, localizados principalmente nas grandes cidades, que 
desempenham um papel crucial na emissão de poluentes na atmosfera pela queima de 
combustível fóssil; o segundo são as queimadas, uma prática ilegal e recorrente que 
acontece principalmente em áreas rurais, mas que acabam atingindo gravemente muitas 
populações que estão próximas aos focos de incêndio.  

A compreensão sobre a poluição atmosférica nem sempre é algo fácil, por isso é 
importante deixar claro o que é a poluição do ar, quais são os principais poluentes e como 
eles podem afetar a nossa saúde. Sugiro que os professores usem perguntas que ajudem 
os alunos a reconhecer isso no seu dia-a-dia. Um caminho possível – dentre tantos – é 
questionar se tem alguém com problema respiratório na turma. Buscar então alguém que se 
declare com alguma dificuldade de respirar e inserir nos questionamentos. Então, podemos 
questionar para a turma: vocês já ouviram alguém falar que em alguns lugares o ar é melhor 
para respirar? A partir de perguntas simples, podemos utilizar as próprias experiências dos 
alunos para começar a construir a definição do tema.  

Também podem ser utilizados exemplos mais distantes para contextualizar. A China 
é o exemplo mais conhecido, podemos encontrar facilmente reportagens que falam sobre as 
causas da poluição em algumas cidades chinesas e como elas chegaram a níveis 
alarmantes para a saúde das pessoas. Em busca de trazer o exemplo para perto de nós, 
podemos fazer comparações com a realidade vivida: qual a relação entre a poluição na 
China e em São Paulo? E na nossa cidade, como é? As causas são as mesmas? E aquela 
fumaça preta saindo dos carros, caminhões ou ônibus, o que é e para onde vai? Será que 
pode ser inalado por nós, já que muitas vezes estamos próximos? Muitas vezes, mesmo se 
tratando de um lugar distante, os alunos reconhecem esses exemplos no lugar em que 
vivem.  

Visando trabalhar de maneira mais dinâmica com os alunos, podemos realizar um 
desafio com objetivo de criar soluções para algum dos problemas relacionados com a 
poluição atmosférica, em escala local. Para isso, podemos dividir a turma em grupos e 
entregar um desafio que faça parte do território utilizado por eles, por exemplo, diminuir o 
tráfego de veículos no bairro/município ou reduzir o número de queimadas. A partir disso, 
eles terão algumas aulas – a definir pelos professores – para elaborar suas estratégias de 
enfrentamento do problema. Se for viável, podemos convidar outros professores para serem 
avaliadores das ideias dos grupos.  

Vale lembrar que o objetivo não é que os alunos revolucionem algo, mas sim que 
criem um pensamento reflexivo sobre a nossa forma de viver e os impactos que isso pode 
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gerar no ambiente. Será mesmo que eu preciso usar o carro para isso? Esse 
questionamento pode estar mais presente em nossas vidas, pois muitas pessoas utilizam o 
carro para “tudo” hoje em dia, inclusive deixam até de se exercitar, o que pode ser tão 
prejudicial à saúde quanto à própria poluição do ar.  

 
d) Gestão dos resíduos produzidos: 
 

Sobre esse tópico, uma atividade possível – e necessária – é propor um plano de 
manejo e gestão dos resíduos na escola, uma atividade que mostra aos alunos como 
exercer seu papel de cidadania. Outra ação educativa que pode ser realizada para 
disseminar esse conhecimento à comunidade escolar é a criação de momentos de 
conscientização que podem ser através da exibição de trabalhos, palestras, criação de 
materiais e formação de grupos de trabalho que mesclem alunos e funcionários para pensar 
em como podemos qualificar a gestão dos resíduos produzidos na escola.  

Outra ideia é utilizar os resíduos recicláveis gerados no ambiente escolar para a 
criação de produtos, que podem estar ligados a uma ideia de educação financeira e 
introdução ao empreendedorismo, na medida em que os produtos gerados podem ser 
comercializados por grupos ou turmas para gerar rendimentos aplicáveis no próprio espaço 
escolar.  

Entender as questões sociais e ambientais que impactam na saúde das pessoas é 
uma das essenciais da Geografia da Saúde. Por isso, o mais importante nas atividades é 
buscar essa visão sistêmica sobre os espaços em que estamos inseridos, colocando os 
problemas encontrados em cheque e desnaturalizando o que é visto muitas vezes como 
“natural” ou “sempre foi assim”. Essa atividade pode acontecer em diferentes meios, tanto 
rurais quanto urbanos. As ações irão depender das características do local em que a escola 
está inserida, bem como do perfil de cada população.  

 
e) Permacultura e produção de alimentos saudáveis: 
 

Primeiramente, devemos entender alguns princípios sobre a permacultura:  
 

Permacultura é um estilo de vida, e também uma técnica de 
planejamento ambiental com fundamentos éticos e princípios de 
conduta. Seu objetivo é desenvolver áreas humanas produtivas de 
forma sustentável, respeitando os ciclos naturais e o equilíbrio dos 
biomas (NEME, 2014, p.7). 

 
Nesse caso, vamos focar na produção ecológica de alimentos e como isso pode 

chegar até as escolas. As hortas coletivas, por exemplo, consistem em uma prática que 
pode ser expandida, principalmente se tratando de áreas urbanas e espaços públicos.  

Ao pensar nos alimentos, uma das principais preocupações que temos é referente à 
procedência, principalmente no que diz respeito ao uso de agrotóxico. Ao refletir sobre 
essas questões, nos indagamos com a seguinte inquietação: como falar sobre agricultura 
nas escolas e não ensinar nenhuma forma alternativa para os alunos produzirem alimentos 
saudáveis em suas casas?  



 

 
GARCIA, M. P. KAERCHER, N. A. Potencialidades do ensino de Geografia da saúde na educação básica: uma alternativa para promover a 

saúde nas escolas. In. Simpósio Nacional de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das 
pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p. 548-557.  Disponível em 
https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

554 

 

Acreditamos que não basta só dizer aos alunos que muitos dos alimentos que 
ingerem podem ser tóxicos para a saúde, também devemos ensinar alternativas viáveis para 
incentivar esses alunos a produzir em suas próprias casas, com a garantia de que os 
alimentos terão uma origem saudável.  

Portanto, uma possibilidade é propor para os alunos a criação de uma horta caseira, 
seja plantando uma ou mais culturas. Eles podem manter registros fotográficos para 
apresentar o desenvolvimento de sua horta para os colegas e, depois de um tempo, 
combinar um piquenique em que sejam utilizados os alimentos plantados para compartilhar 
com a turma. É devidamente importante explicar com clareza que se essa prática for 
mantida pelos alunos e suas famílias, além de economizar dinheiro, eles podem obter 
ganhos expressivos na saúde e na qualidade de vida. Assim, cremos estar cumprindo parte 
de nosso papel social como educadores.  

 
UM OLHAR ATENCIOSO PARA O LUGAR: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE DE 
CAMPO 

 
A atividade sugerida consiste na elaboração de um mapa da situação de saúde do 

território. Essa prática propõe abordar os processos de saúde-doença com ênfase nos 
estudos de Geografia da Saúde. O enfoque será em avaliar os fatores de risco e agravos à 
saúde humana que estejam condicionados por fatores socioambientais e que atingem 
diretamente a qualidade de vida da população. O território mapeado pelos alunos pode ser o 
bairro em que se situa a escola, com seus limites definidos a partir do que é estabelecido 
pela Prefeitura Municipal. Essa delimitação territorial permitirá trabalhar melhor noções de 
escala – bairro, município e estado, além de oportunizar uma maior aproximação dos 
alunos/escola com a comunidade. 

O tempo de duração dessa atividade pode variar de acordo com o perfil de cada 
turma, porém a nossa estimativa é que sejam necessários no mínimo cinco encontros (+/- 
10 horas/aula). Esse cálculo de tempo leva em consideração que a turma já esteja 
trabalhando na perspectiva da Geografia da Saúde. Caso contrário, serão necessários mais 
encontros para a imersão da turma nessa concepção integrada entre saúde e território, 
podendo ultrapassar o número mínimo de encontros programados.  

No primeiro encontro será exposta a proposta da atividade, bem como a explicação 
detalhada para os alunos sobre o que deve ser feito. Para isso, será entregue uma lista com 
possíveis itens a serem mapeados, distribuídos em três categorias de análise: a) pontos de 
referência (escola, praças, campos, parques, igrejas, etc.); b) pontos da rede de saúde 
(unidade de saúde, centros de reabilitação, centro de atenção psicossocial, hospitais, 
farmácias credenciadas pelo SUS, etc.) e; c) Determinantes Sociais da Saúde (área de 
produção agrícola, feiras ecológicas, área de difícil acesso, risco à poluição (especificar 
qual), deficiência de saneamento básico, falta de água potável, área suscetível a 
deslizamentos, focos de Aedes aegypti, risco de inundação e enxurradas, seca, etc.). Os 
alunos serão instruídos a trazerem a lista no próximo encontro, podendo ser complementada 
com outros pontos que eles considerarem relevantes para a construção do mapa.  

A saída de campo ocorrerá no segundo encontro. Antes de deixarmos a escola, 
dividiremos a turma em grupos de 4 a 5 alunos, onde cada grupo receberá uma folha A3 
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com um mapa do bairro e a indicação da rota a ser percorrida. Cada grupo será responsável 
por mapear uma zona do bairro, que deverá estar previamente especificada no mapa em 
folha A3. Um ponto possível da saída de campo consiste em uma visita pré-agendada na 
Unidade Básica de Saúde (UBS), que atende a população residente no perímetro da escola. 
Essa UBS é responsável por monitorar a situação de saúde da população que reside 
naquela área, portanto é muito importante para os alunos estabelecer um contato e 
aprender com esses profissionais antes de construir o mapa em aula. A saída será 
finalizada na volta à escola. As anotações dos grupos serão recolhidas e entregues no 
próximo encontro para a construção do mapa participativo em aula. 

O terceiro e quarto encontro irão marcar a construção do mapa de saúde do 
território. Para isso será exposto um mapa do bairro, em folha A3, onde cada grupo irá 
marcar os pontos relevantes que coletaram sobre o território. Para isso, um grupo de cada 
vez deverá se direcionar até o mapa e marcar ponto por ponto, justificando para os demais 
colegas as suas escolhas para possibilitar uma discussão sobre os resultados. Uma 
sugestão para demarcar os pontos é o uso de post-its coloridos, com intuito de diferenciar 
as marcações nas três categorias de análise propostas: a) pontos de referência; b) pontos 
da rede de saúde e; c) determinantes sociais da saúde. Após a finalização desta etapa, o 
mapa será recolhido e o resultado será exposto no próximo encontro. 

No quinto encontro é apresentado o resultado final do mapa de saúde do território 
para a turma, que pode ser editado no meio digital e inseridos ícones personalizados para 
cada item marcado pelos alunos. Esse processo dependerá da condição de cada 
profissional e, caso não se saiba operar os softwares de edição, pode-se optar por outros 
meios manuais. Após levar o mapa para aula, os resultados podem ser discutidos com a 
turma.  

Por fim, pode ser feito um breve questionário para que os alunos avaliem como foi 
essa experiência, bem como que eles proponham soluções de melhorias para os problemas 
identificados. Essa etapa poderá ser feita em grupo. Ao final do encontro, serão recolhidos 
os questionários e o mapa. Para os alunos que tiverem interesse, o mapa poderá ser 
encaminhado posteriormente. Outra possibilidade é verificar com a escola alguma forma de 
exposição/apresentação dos resultados encontrados, visto que os fatores presentes no 
território impactam na saúde de toda comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo buscou evidenciar a importância de trabalhar o ensino de Geografia da 
Saúde nas escolas, pois como destacamos ao longo do trabalho, a OMS indica que quanto 
mais conhecimento as pessoas tiverem sobre os fatores que afetam a sua saúde, melhor 
tende a ser a sua qualidade de vida, visto que se poderá atuar de forma preventiva no 
combate às doenças. Nesse sentido, foram elaboradas práticas de ensino que 
aproximassem os alunos do território através da prática, da ida a campo e da interação com 
a comunidade.  

A partir desse trabalho, conclui-se que algumas dessas ações podem fazer surtir um 
grande efeito na saúde pública, como por exemplo: evitar a proliferação de vetores, como o 
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Aedes aegypti; melhorar a atuação política para reduzir as desigualdades sociais; buscar 
planos de manejo para áreas de vulnerabilidade ambiental e social; manter cuidados 
adequados de higiene para evitar a propagação de doenças, como nos casos de surtos e 
epidemias; entre outras. Além disso, soma-se o fato de que ao integrarmos os alunos em 
ações coletivas, também trabalhamos a preparação para a tomada de decisão no âmbito 
democrático, algo que tem se mostrado extremamente importante – e em falta – nos dias 
atuais. 

Outra questão que convém ressaltar é a importância do papel da escola como um 
espaço institucional que cria novos olhares para as demandas da sociedade. Sendo assim, 
o ensino de Geografia da Saúde ganha relevância para ser trabalhado do ponto de vista da 
prevenção à saúde, pois a cada dia mais é necessário fortalecer a aprendizagem pautada 
no conhecimento científico, com intuito de combater a “epidemia das desinformações”, ou 
“Fake News”, que surgem em abundância diariamente nos meios sociais, muitas vezes 
utilizadas propositalmente como uma ferramenta para distorcer a realidade e beneficiar uma 
parcela ínfima da população. 

Por fim, outro ponto que consideramos fundamental nesse trabalho, é que nos 
permite refletir sobre a importância do papel da professora/professor na educação em saúde 
nas escolas, que tem a pauta de saúde pouco semeada pelos seus cursos de licenciatura 
no Brasil. Assim, destacamos que cabe a nós, professores/as, mostrar novas perspectivas 
para os alunos e propor temas que os façam pensar nos problemas enfrentados pela 
sociedade.  
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ACESSIBILIDADE FÍSICA A EQUIPAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19: UMA ANÁLISE SOBRE PENÍNSULA DE 

ITAPAGIPE EM SALVADOR-BA 

BRITO, Patricia Lustosa1 
PEDREIRA JUNIOR, Jorge Ubirajara2 

SGURA VIANA, Marcella3 
 
RESUMO: Este artigo apresenta uma análise realizada no âmbito do grupo GeoCombate COVID-19 
BA, que teve como objetivo apresentar alertas e propostas de ações para Península de Itapagipe de 
Salvador-BA. Empregando-se análise espacial e de redes, foram computados tempos de viagem a pé 
aos equipamentos de atenção básica à saúde (Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Unidades 
Básicas de Saúde - UBS) desta região. Para tanto, as velocidades de caminhada foram ajustadas com 
base na inclinação das ruas pertencentes à rede viária, a partir de modelos digitais de terreno da 
Prefeitura Municipal de Salvador e da plataforma de mapeamento colaborativo OpenStreetMap. A 
distribuição da população local foi calculada com base na renda per capita do domicílio. Entre os 
resultados encontrados, estima-se que mais de 16 mil potenciais usuários do SUS encontram-se a mais 
de 30 minutos de caminhada de uma unidade com atendimento 24h (UPA) e mais de 24 mil indivíduos 
precisam realizar um deslocamento superior a 15 minutos para atingir uma UBS. Deste modo, constata-
se que pode haver uma demanda significativa de deslocamentos motorizados no transporte coletivo, 
que deve ser evitado de modo a impedir uma maior transmissão do vírus. 
 
Palavras-chave: Análise espacial; Análise de redes; Saúde coletiva; Geoprocessamento. 
 
ABSTRACT: 
This paper presents an analysis carried out by the GeoCombate COVID-19 BA research group, which 
aimed to raise warnings and proposals for actions in the Itapagipe Peninsula of Salvador. Using spatial 
and network analysis, walking travel times were computed to each primary health care facilities 
(Emergency Care Units - UPA and Basic Health Units - UBS) within this region. The walking speeds 
were adjusted with respect to the streets’ slopes, using digital models and the collaborative mapping 
project OpenStreetMap. The local population distribution was calculated based on the per capita income 
of the household. We found that more than 16 thousand potential users of the public health system have 
to travel more than 30 minutes to the nearest 24/7-service unit (UPA) and more than 24,000 people 
have to walk more than 15 minutes to the nearest UBS. Therefore, there is a significant demand for 
motorized trips in the public transport that must be avoided in order to prevent a higher transmission of 
the virus. 
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INTRODUÇÃO:  

O artigo apresenta um dos estudos realizados pelo grupo GeoCombate COVID-19 
BA que teve como objetivo apresentar alertas e propostas de ações para Península de 
Itapagipe de Salvador, baseadas em análises espaciais de suporte ao combate à COVID-19. 
O grupo foi formado em março de 2020 e tem atuado com o foco na população mais vulnerável 
e mais dependente de atenção pública no enfrentamento à pandemia, buscando por meio de 
análises espaciais e de mobilidade contribuir com o processo decisório de agentes públicos 
ou da sociedade civil organizada e com o trabalho de outros pesquisadores.  

As análises geoespaciais das dinâmicas de transmissão, diante da presença de 
vulnerabilidades ou da capacidade de enfrentamento, configura-se como um poderoso 
recurso técnico de suporte à tomada de decisão em saúde. Durante a pandemia de COVID-
19, essas análises revelam fragilidades já instaladas no território, mas também potenciais de 
atuação. A distribuição dos equipamentos de saúde de atenção primária configura-se como o 
portão de entrada no Serviço Único de Saúde (SUS) em muitos municípios do Brasil. No 
entanto sua distribuição espacial vis-à-vis à população que mais depende desses serviços 
gerou novos problemas logísticos e sanitários, uma vez que estando longe do equipamento a 
população com suspeita de COVID-19 precisava se deslocar por transporte público ou 
particular, aumentando o risco de transmissão. Para melhor desenhar estratégias de 
minimização desse risco e favorecer esse atendimento é necessário saber: onde e quantas 
pessoas estariam passando por esse tipo de dificuldade para acesso às unidades da rede de 
atenção básica à saúde?    

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um procedimento 
metodológico para o cálculo de acessibilidade aos equipamentos de saúde e sua adequação 
às demandas da população em uma região com alta incidência de casos na cidade de 
Salvador. Dessa forma, traz contribuições voltadas para o eixo temático de Políticas Públicas 
voltadas à saúde 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À COVID-19:  

O Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo CoronaVírus - 
SARS CoV2 publicado em março de 2020, traz uma série de estratégias para responder em 
tempo hábil e de forma coordenada aos efeitos da pandemia da COVID-19 no estado da 
Bahia. O foco principal do Plano é coordenar as ações relativas à assistência à saúde 
sobretudo no que tange as atividades de vigilância em saúde (Epidemiológica, Sanitária, 
Saúde do Trabalhador) e a atenção primaria em saúde considerada de fundamental 
importância no monitoramento, enfrentamento e contenção do contagio pelo Novo 
CoronaVirus. Além da atenção primaria, objetivo do plano é melhorar e qualificar o acesso da 
população dos vários municípios do estado aos serviços de Atenção Especializada Hospitalar 
(BAHIA, 2020). 

O Protocolo de Manejo Clínico do CoronaVírus (COVID-19) na Atenção Primária à 
Saúde do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2020) prevê a atuação das Unidades Básica de 
Saúde (UBS), que funcionam em horário comercial, no atendimento aos casos leves de 
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infeção e para a identificação precoce dos casos para que os casos graves sejam 
encaminhados rapidamente e corretamente para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
ou para as unidades hospitalares especificas. 

As UPAs, além de atender os casos encaminhados pelas UBSs, também atendem 
de forma espontânea exclusivamente os sintomáticos respiratórios, funcionando 24h como 
Unidades pré-hospitalares ou hospitalares de média complexidade. Elas devem acolher os 
pacientes, classificar o risco e as necessidades de assistência; os casos classificados como 
“amarelo” devem permanecer na unidade e os casos classificados como “vermelho’ devem 
ser estabilizados até receberem regulação às Unidades de Referência (UR) através da Central 
Estadual de Regulação (CER). 

Já as Unidades de Saúde da Família (USF) tem funcionamento em horário comercial, 
e são as unidades às quais se vinculam as equipes de saúde na família. No entanto, no início 
da pandemia no município de Salvador essas unidades tiveram suas atividades suspensas 
para o atendimento ao público externo. Passado o primeiro pico de transmissão, as unidades 
em Salvador foram voltando aos poucos a funcionar normalmente, isto é, “com atendimento 
médico, de enfermagem e odontológico, incluindo a oferta de serviços de vacina, 
administração e dispensação de medicamentos, realização de procedimentos de enfermagem 
(curativos, aferição da pressão arterial e glicemia, aferição de peso e altura) e coleta de 
exames laboratoriais” (SMS, 2021). 

 

ACESSIBILIDADE A EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: 

A acessibilidade urbana pode ser entendida como a facilidade com que variados tipos 
de uso do solo podem ser alcançados a partir de um determinado local, utilizando um sistema 
de transporte específico (DALVI e MARTIN, 1976). De forma sintética, representa o potencial 
de oportunidades de interação no espaço urbano (HANSEN, 1959). Considerando que os 
atributos do uso do solo e dos sistemas de transporte são dinâmicos e que os indivíduos 
possuem necessidades distintas (GEURS e VAN WEE, 2004), mensurar acessibilidade é uma 
tarefa desafiadora. Todavia, com o avanço tecnológico e um interesse cada vez maior acerca 
do tema nas últimas décadas, diversos indicadores de acessibilidade foram propostos, 
discutidos e, posteriormente, refinados (GEURS e VAN ECK, 2003; GEURS e VAN WEE, 
2004; ACHEAMPONG e SILVA, 2015; MALEKZADEH e CHUNG, 2019). 

Com a sua mensuração, constata-se que a acessibilidade às oportunidades no tecido 
urbano é marcadamente desigual (LUCAS, 2012). Em geral, indivíduos pertencentes a 
classes sociais menos favorecidas, com deficiência, idosos, minorias étnico-raciais e do sexo 
feminino enfrentam maiores dificuldades de acesso a bens e serviços (LUCAS 2016; 
PEREIRa et al., 2019). Destacam-se aqui o acesso a oportunidades de emprego, educação, 
equipamentos de saúde e opções de entretenimento. Tal processo reforça e amplifica 
desigualdades sociais já existentes, uma vez que obsta sobremaneira a melhoria da qualidade 
de vida de muitos cidadãos em situação de privação. Do ponto de vista das políticas de 
transporte, a falta de opções de transporte coletivo, elevadas tarifas e a inviabilidade de 
realizar deslocamentos não-motorizados constituem os principais entraves de acesso a 
oportunidades (GEURS, BOON e VAN WEE, 2008). 
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Considerando o acesso à saúde, reconhece-se a importância de que os cidadãos 
sejam servidos de maneira eficiente e equânime pelos diversos equipamentos de baixa, média 
e alta complexidade existentes. Em um estudo global, WEISS et al. (2020) constataram que 
pouco mais de 90% da população mundial consegue acessar uma instalação de saúde com 
menos de uma hora de deslocamento no modo motorizado. Todavia, quando se observam 
deslocamentos não-motorizados, este número decresce para aproximadamente 57%, o que 
evidencia a gravidade do problema de acesso à saúde nos locais com infraestrutura de 
transportes insuficiente e menor posse de veículos. 

Em escala local, estes problemas são verificados com maior detalhe. Dentre os 
principais motivos para as mulheres no noroeste da Etiópia não realizarem o exame precoce 
de câncer de mama, identificou-se as dificuldades de acessar instalações de saúde a tempo 
e os custos de transportes (TESFAW et al., 2020). Na Tanzânia, a distribuição de métodos 
contraceptivos em postos de saúde é melhor aproveitada por aquelas mulheres que não têm 
custos de deslocamento para a coleta (HUNTER et al., 2020). Longos tempos de 
deslocamento também representam um grande desafio para se atingir a meta de 90% de 
cobertura de tratamento de HIV proposta pela UNAIDS (Programa das Nações Unidas para a 
AIDS) no Malaui (PALK et al., 2020). Neste último caso, constatou-se que a distribuição de 
bicicletas pode aumentar significativamente a meta de cobertura. Igualmente, em 
comunidades aborígenes na Austrália, longas distâncias e menor disponibilidade de sistemas 
de transporte foram fatores chave para a desigualdade no acesso a tratamentos e resultados 
de saúde (NOLAN-ISLES et al., 2021). Mesmo efeitos ocasionais, como a interrupção do 
serviço de transportes durante pandemia da COVID-19 em Ruanda, impuseram barreiras 
significativas para que pacientes com doenças crônicas pudessem se deslocar para receber 
o tratamento adequado (NSHIMYRIO et al., 2021). 

A iniciativa mais completa que se tem conhecimento de acessibilidade à saúde (além 
de educação e empregos) no Brasil foi realizada no âmbito do projeto Acesso a Oportunidades 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (PEREIRA et al., 2019). Nesta pesquisa, 
foram utilizados dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da 
grade estatística com agregação de características populacionais em quadrículas de 200 x 
200 m do Censo Demográfico de 2010, da rede viária do Open Street Map e dados de 
transporte público no formato GTFS (General Transit Feed Specification). Para melhor 
representação espacial, foram consideradas unidades espaciais hexagonais de 357 m de 
diagonal a partir das quadrículas da grade estatística, com as quais foram computados tempos 
de viagem entre os centroides dos hexágonos e equipamentos de saúde nos 20 maiores 
municípios brasileiros. Foram computados os tempos de rota para os equipamentos de saúde 
de baixa, média e alta complexidade mais próximos, considerando o modo a pé e, para os 
casos em que havia disponibilidade de dados GTFS, também os tempos utilizando transporte 
público. Confrontando-se estas informações de tempo de rota ao equipamento mais próximo 
com as informações sociodemográficas, resultados importantes de desigualdade no acesso 
às oportunidades de saúde foram evidenciados em diversas capitais brasileiras. Via de regra, 
a população negra e de menor renda enfrenta tempos de viagem superiores em relação aos 
brancos e mais ricos. Como exemplo, em Curitiba, Campinas e Belo Horizonte, o número de 
hospitais acessíveis em até 30 minutos à população branca é duas vezes maior do que os 
acessíveis à população negra neste mesmo tempo de deslocamento (PEREIRA et al., 2019). 



 

BRITO, P. L.; PEDREIRA JÚNIOR, J. U. SGURA VIANNA, M. Acessibilidade física a equipamentos de atenção básica à 
saúde durante a pandemia de Covid-19: uma análise sobre península de Itapagipe em Salvador-BA. In. Simpósio Nacional 
de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais 
[...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p.558-570. Disponível em https://www.anaisgeosaude.com/ ISSN 1980-5829 

 

562 

 

No caso de Salvador, como não foram obtidos dados GTFS para transporte público, 
analisou-se somente os dados de tempos de rota ao equipamento mais próximo a pé. Os 
mapas das Figuras 1 e 2 mostram como os tempos de rota a pé aos equipamentos de saúde 
de baixa e média complexidade, respectivamente, se distribuem ao longo da malha de 
hexágonos em Salvador. 

Figura 1 – Tempos de rota a pé até o equipamento de saúde de baixa 
complexidade mais próximo em cada unidade espacial hexagonal em Salvador-BA. 

 
Fonte: Pereira et al. (2019) 

 

A PENINSULA DE ITAPAGIPE:  

O território escolhido para esse estudo corresponde aos 14 bairros que formam a 
Península de Itapagipe, na Cidade Baixa de Salvador, uma das áreas periféricas da cidade 
que hospeda mais de 150 mil habitantes distribuídos em cerca de 50 mil domicílios. Segundo 
Volpini (2017), Itapagipe tendo uma posição privilegiada para o transporte marítimo, a pesca 
e o veraneio foi um dos primeiros núcleos de ocupação da cidade e o lugar onde ocorreu uma 
das primeiras e maiores invasões de Salvador, de onde nasceu o atual bairro de Vila Ruy 
Barbosa. Na década de 1970 a Península registrou outra característica muito peculiar: a maior 
ocupação da América Latina construída em palafitas, a invasão de Alagados. 

A Península de Itapagipe sempre apresentou uma divisão territorial entre bairros 
mais e menos abastados: os bairros a noroeste são aqueles que apresentam a renda média 
per capita mais baixa e, por isso, a população mais vulnerável à qual corresponde também 
condições habitacionais e infraestruturas urbanas mais precárias. De fato, nos bairros mais 
populares, a renda per capita média em 2010 era entre R$307,00 (U$5,7 por dia) e R$490,00. 
Cerca de 12 mil domicílios possuíam renda per capita inferior a meio salário mínimo, sendo a 
maior concentração nos bairros de Mangueira, Massaranduba, Vila Ruy Barbosa/Jardim 
Cruzeiro e Uruguai (o salário mínimo em 2010 era de R$510,00). Considerando que o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) de Salvador em 2010 era de 0,759, na Península 
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encontramos o IDH de 0,61 na Baixa do Petróleo, região do bairro de Massaranduba, e o IDH 
de 0,84 no Jardim Belvedere no bairro de Bonfim. A população com mais de 60 anos era de 
quase 17 mil pessoas (12%), a taxa de analfabetismo entre jovens de 7 e 18 anos era de 4%. 
Na região o acesso dos domicílios a rede de abastecimento de agua e de esgotamento 
sanitário era, segundo o censo 2010, de 99% ou mais. Mas 35% dos domicílios, isto é, 
aproximadamente 26 mil pessoas nos bairros mais populares da península, residiam em 
habitações com mais 2 pessoas por cômodo e a densidade populacional é de cerca de 800 
pessoas por hectare (a mediana dos bairros de Salvador é de cerca de 800 pessoas por 
hectare). Se se observa a concentração de pessoas pretas e pardas no território, como pode 
ser visto na Figura 3, ela coincide com áreas de menor renda e mais densa, ou seja, 
acompanha o mesmo padrão de vulnerabilidade na Península de Itapagipe. 

Figura 2 - Localização da Península de Itapagipe em Salvador, fotos de padrão 
urbanístico encontrado na região e mapas de distribuição da população por raça/cor, renda e 
população total. 

 

Fonte: Mapa de localização - OpensStreetMap, SEI-BA e SMS/PMS, elaborado pelos 
autores; fotografias - Google Street View; Mapas inferiores - IBGE Censo 2010, adaptado de 

Brito et al  (2020) 
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Em 14/07/2020, dentre os bairros da Península de Itapagipe, Boa Viagem era o 
bairro com maior número de casos por 1.000 habitantes (49,5), seguido pelo bairro do Bonfim 
(28,2). Apenas 3 dos 11 bairros da Península apresentavam coeficientes abaixo do valor 
global municipal (15,3 casos por mil hab.), o que  significa que essa é uma região onde a 
contaminação está bastante elevada. Em 28 de maio de 2021 os bairros de Boa Viagem e 
Bonfim continuavam se destacando na península, com 121 e 108 casos por mil habitantes 
respectivamente. Comparando com Salvador, 7 bairros estavam em maio de 2021 com 
valores abaixo da taxa global do município de 73 casos por mil habitantes.    

 

Figura 3 - Incidência acumulada e total de casos até maio de 2021 nos bairros da Península 
de Itapagipe 

 

 

 

Vale a pena relatar que o bairro do Bonfim se destaca na cidade de Salvador pela 
maior taxa de internações por diabetes e por hipertensão por 100 mil habitantes (15.086). 
Cerca de 35% dos pacientes na Bahia que vieram a óbito por COVID-19 até o dia 6/6/2020 
tinham como comorbidades hipertensão (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) (SESAB, 2020). 
Entre 2013 e 2019 houveram 1430 casos, cerca 1330 internações por hipertensão e cerca 
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100 internações por diabete, no bairro do Bonfim e 1734 casos totais, com uma taxa de 5710 
por 100 mil habitantes no bairro do Uruguai, localizado também na Península de Itapagipe. 

 Os moradores da Península de Itapagipe podem contar com poucos 
equipamentos públicos para atendimento à saúde, estando localizados no seu território 
apenas duas UBS, 1 hospital público de referência para o atendimento à COVID-19 mas sem 
pronto atendimento, nenhum hospital público com pronto atendimento, nenhuma Unidade de 
Saúde da Família (território é atendido por equipes sediadas na USF Prof° Ribeiro Santos - 
Fiais, bairro de Santa Luzia) e só a partir de final de junho de 2020 uma UPA. Antes do dia 
26/06 quando foi inaugurada, em plena pandemia, a UPA no Largo de Roma, a população da 
Península utilizava principalmente a UPA na Avenida San Martins mesmo existindo mais 
próximo a UPA do Curuzu, Unidade de Emergência Mãe Hilda Jitolu, que segundo relato de 
lideranças locais não era utilizada talvez porque os moradores de Itapagipe, sabendo que o 
bairro do Curuzu é muito muito denso, acham que a UPA esteja sempre lotada, além do 
trânsito que costuma ser bastante intenso para chegar até esse bairro. 

  

METODOLOGIA: 

O roteiro metodológico deste trabalho consistiu das etapas descritas a seguir, 
sendo desenvolvido com o apoio da linguagem de programação Python e do software QGis. 
Primeiramente, foi obtida rede viária de Salvador na região da península de Itapagipe por meio 
do pacote osmnx (Boeing, 2017), considerando os deslocamentos possíveis de serem 
realizados a pé. Esta rede viária foi elaborada convertendo-se os arquivos vetoriais de pontos 
e linhas (que representam as ruas e interseções do OpenStreetMap) em nós e arestas, 
armazenados em um grafo bidirecional. Em seguida, foram obtidas as cotas altimétricas 
relativas a cada nó do grafo por meio de um modelo digital de terreno (obtido por 
aerolevantamento LiDAR e disponibilizado pela SEFAZ/Prefeitura Municipal de Salvador em 
www.cartografia.salvador.ba.gov.br), com as quais foi possível calcular as inclinações de cada 
aresta da rede. Conhecendo-se as inclinações, foi possível verificar a velocidade de percurso 
utilizando com base o trabalho de Sun et al. (1996), que estimaram relações empíricas entre 
velocidades de caminhada e inclinação do terreno. Todavia, tal trabalho analisou inclinações 
variando entre 2º e 9º, considerando os casos específicos em rampas ascendentes e 
descendentes. Uma vez que inclinações maiores que 9º são comumente observadas na 
região de estudo deste trabalho, foram estabelecidas as seguintes suposições de 
extrapolação para os dados analisados: 

a) A velocidade de caminhada em terrenos com inclinação entre 0º e 2º é igual a 
velocidade de caminhada para 2º de inclinação obtida por Sun et al. (1996) nas 
respectivas condições de rampa ascendente (1,1 m/s) e descendente (1,05 m/s); 

b) A velocidade de caminhada entre 9º e 28º de inclinação varia linearmente de acordo 
com as equações das retas para rampas ascendentes e descendentes propostas no 
trabalho de Sun et al. (1996) 

c) Para valores de inclinação acima de 28º (mais raros na região de estudo), foi definida 
uma velocidade de caminhada de 0,35 m/s. 
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Deste modo, foi possível calcular as velocidades de cada aresta da rede por meio 
da função representada pela Equação 1: 

�(�) =
⎩⎪
⎨
⎪⎧

1,1, �� 0 ≤ � ≤ 21,05, �� − 2° ≤ �ℎ�� < 0
−0,0286 ∙ (|�| − 2) + 1,1, �� 2° < � < 28° 

−0,0214 ∙ (|�| − 2) + 1,05, �� − 2° < � < 28°
0,35, �� |�| ≥ 28°

 Eq. 1 

em que �(�) é a velocidade de caminhada, em m/s, e � é o ângulo de inclinação 
da aresta. 

Conhecendo-se as velocidades de caminhada em cada aresta do grafo e as 
distâncias entre os nós, foi possível, então, obter o tempo de caminhada nestas arestas. 
Salienta-se que uma vez que o grafo é bidirecional, os atributos de tempo foram armazenados 
nas arestas de cada sentido entre estes nós, configurando os tempos de subida ou descida, 
que dependem do sentido de caminhada. 

Na sequência, foram georreferenciados os equipamentos de saúde de baixa e média 
complexidade da região de estudo, sendo representado na rede viária pelo nó mais próximo 
da sua coordenada. Deste modo, utilizando-se o pacote NetworkX (Hagberg, Schult & Swart, 
2019), calculou-se o caminho mais curto de cada nó da rede até os nós representativos de 
cada estabelecimento de saúde. Com isso, foram determinados dois atributos de tempo de 
rota para cada nó, o primeiro considerando o deslocamento até o equipamento de saúde de 
baixa complexidade mais próximo e o segundo para o de média complexidade mais próximo. 
Tais valores foram armazenados como atributos de cada nó do grafo. 

Em seguida, os valores de distância em minutos de cada nó foram interpolados 
utilizando o  método Inverse Distance Weighted (IDW), gerando um dado matricial que estima 
um valor para as células da matriz que não coincidem com os nós com valores conhecidos, 
sendo a influência de cada nó sobre a célula interpolada proporcional ao inverso da distância. 
As faixas de distancias de 0 a 5 minutos, 5 a 15 minutos, 15 a 30 minutos e mais de 30 minutos 
foram vetorizadas.  

A população mais dependente dos serviços do Sistema Único de Saúde foi calculada 
com base nos dados do Censo IBGE de 2010. Para isso, o total de domicílios com renda per-
capita inferior ou igual a meio salário mínimo, no setor censitário, foi multiplicado pela média 
de moradores por domicílio no setor e essa população foi distribuída em uma grade de 100 
por 100 metros. Assim foi gerada uma matriz com o valor estimado da população com essa 
renda por hectare. 

Por fim, realizou-se uma estatística zonal para cada faixa de distância calculando 
dessa forma as regiões e a população com menor cobertura de sistemas de saúde, da 
península de Itapagipe. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Os mapas da Figura 4 mostram as distâncias que uma pessoa precisaria percorrer a 
pé para acessar a UBS e o Serviço de emergência (PA ou UPA) mais próximos. Calcula-se 
que mais de 25 mil (51%) moradores potenciais usuários do SUS (população de 2010 com 
renda até 1/2 SM) estão a mais de 1km distância, isto é, mais de 15min de caminhada a pé 
até uma UBS se considerado a velocidade de uma pessoa debilitada. Até junho de 2020 toda 
essa população potencial usuária do SUS, cerca de 48 mil moradores não tinham na 
proximidade nenhum equipamento de saúde que funcionasse fora do horário comercial a 
menos 30min de distância a pé. Com a nova UPA inaugurada em julho de 2020, estima se 
que 35 mil pessoas estão a mais de 15 minutos de distância da nova UPA e 16 mil a mais de 
30 minutos de distância. Se for considerados toda a população da Península esses números 
podem ser até 4 vezes maiores. 

O resultado apresentado nos mapas da figura 4 também diferem do resultado 
encontrado por Pereira et al. (2019). Em seu estudo, observa-se que foram considerados 4 
unidades de saúde de média e baixa complexidade existentes na península. Contudo, no 
período aqui estudado, 2 destas unidades não realizavam pronto atendimento. 

Figuras 4 - Distâncias a pé até unidade de atenção básica mais próxima 

 

Com a inauguração da UPA no Largo Roma a população da Península de 
Itapagipe começou a ter melhor acesso ao serviço de pronto atendimento, mas é importante 
considerar outros aspectos relativos as medidas severas para diminuir ou evitar o contagio 
através do deslocamento de pacientes infectados. A utilização de transporte público, por 
exemplo, é fortemente não recomendada para as pessoas contagiadas devido á facilidade de 
transmissão do vírus em ambientes fechados e a quantidade de pessoas que podem ser 
infectadas dentro de um ônibus. Um estudo de abril de 2020 realizado pela UFRJ apontava 
uma taxa de contaminação de rodoviários estimada em cerca de 70%; em Salvador a situação 
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não é muito diferente considerando que segundo o sindicato dos rodoviários de Salvador ao 
todo, 27 rodoviários morreram por causa da Covid-19, desde o início da pandemia até abril 
de 2021 (G1 Globo, 2021). Considerado o perigo da exposição no transporte público seria 
mais recomendado caminhar até a unidade de atendimento mais próxima, e é por isso que se 
faz necessária a avaliação da distância considerando também as condições de debilidade dos 
pacientes infectados. 

Essa dificuldade de deslocamento até uma unidade de atendimento de pessoas 
com confirmação ou suspeita de COVID 19, considerando as condições da população de 
média e baixa renda que não tem acesso a transporte individual próprio, estará impactando 
no número de mortes que ocorrem em domicilio? Se sabe que já nos primeiros meses da 
pandemia, entre 16/03 e 30/04 de 2020, esse número de mortes em domicilio aumentou em 
média 10,4% em todo o Brasil, segundo dado divulgado pelos cartórios (BBC Brasil, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A atenção básica à saúde estruturados no Sistema Único de saúde brasileiro tem 
um importante papel na promoção da saúde da população mais vulnerável a doenças. No 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 serviços de teletriagem, testagem, rastreamento, 
telemedicina e monitoramento no domicílio e peridomicílio são fundamentais e podem ser 
desempenhados por essas equipes. A principal ferramenta para o manejo dos casos é a 
vigilância ativa e continuada dos pacientes diagnosticados como “casos leves” e que estão 
recebendo acompanhamento ambulatorial e domiciliar. Criar meios para auxiliar o 
deslocamento seguro da população cujos serviços de monitoramento domiciliar indiquem 
atendimento em uma unidade de saúde é uma das estratégias que precisam ser pensadas 
nessa escala de atuação. Os resultados apresentados nesse trabalho mostram que as 
análises de acessibilidade física a unidades de saúde podem contar com uma metodologia 
que considera as características da rede viária e topográfica da região para alcançarem 
indicativos espaciais e quantitativos de população que mais demandam de assistência 
pública.   
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PRÁTICAS DO CUIDADO DE SI NA PREVENÇÃO DAS IST REALIZADAS POR 
TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS, EM CURITIBA E PONTA GROSSA, PARANÁ 

 

BRAGA, Ramon de Oliveira Bieco1 

ORNAT, Marcio José2 

RESUMO: Nesta pesquisa problematizamos ‘quais são as práticas do cuidado de si executadas por 
travestis e mulheres transexuais, na prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), nos 
municípios de Curitiba e Ponta Grossa, Paraná?’. Para responder à questão central, utilizamos a 
técnica de coleta de dados entrevista semiestruturada e entrevistamos 20 pessoas que se auto 
identificam como travestis e mulheres transexuais, nos municípios de Curitiba e Ponta Grossa, Paraná. 
Estas entrevistas ocorreram com base na técnica estatística de amostragem Snowball (GOODMAN, 
1961) e foram analisadas com base na técnica de análise de discurso (BARDIN, [1977] 2016). Com 
base na literatura Queer e nas reflexões das Geografias das Sexualidades, compreendemos que o uso 
de preservativo e a realização de exames, são práticas do cuidado de si que compõe a relação saúde 
e doença dos corpos de travestis e mulheres transexuais. Embora em alguns casos tenha ocorrido a 
infecção do HIV/AIDS e demais IST, constatou-se que entre o grupo de travestis e mulheres transexuais 
entrevistadas, a prática do uso de preservativos aliado ao PrEP, se constituem como as práticas do 
cuidado de si na prevenção das IST. 
 
Palavras-chave: Cuidado de Si, Travestilidades, Transexualidades. 
 
ABSTRACT: In this research we problematize 'what are the self-care practices performed by 
transvestites and transsexual women, in the prevention of Sexually Transmitted Infections (STIs), in the 
municipalities of Curitiba and Ponta Grossa, Paraná?'. To answer the central question, we used the 
semi-structured interview data collection technique and interviewed 20 people who identify themselves 
as transvestites and transsexual women, in the municipalities of Curitiba and Ponta Grossa, Paraná. 
These interviews took place based on the statistical technique of Snowball sampling (GOODMAN, 1961) 
and were analyzed based on the discourse analysis technique (BARDIN, [1977] 2016). Based on the 
Queer literature and the reflections of the Geographies of Sexualities, we understand that condom use 
and examinations are self-care practices that make up the relationship between health and disease of 
transvestite bodies and transsexual women. Although in some cases there was HIV/AIDS infection and 
other STIs, it was found that among the group of transvestites and transsexual women interviewed, the 
practice of condom use combined with PrEP, constitute as the practices of self-care in the prevention 
of STIs. 
 
Keywords: Self-Care, Travestilities, Transsexualities. 
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INTRODUÇÃO:  

Esta pesquisa problematizou ‘quais são as práticas do cuidado de si executadas por 
travestis e mulheres transexuais, na prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST), nos municípios de Curitiba e Ponta Grossa, Paraná?’. 

Salientamos que esta questão central compõe a pesquisa de doutoramento em 
Geografia (BRAGA, 2020), desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos Territoriais (GETE) 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), onde temos refletido geograficamente 
sobre a relação saúde e doença do corpo da população de travestis e mulheres transexuais 
(BRAGA, 2017; BENATO; BRAGA, 2019; BRAGA; ORNAT, 2019; BRAGA; ORNAT, 2020). 
Destacamos ainda que temos estabelecido diálogos com as Organizações Não 
Governamentais (ONG’s) Transgrupo Marcela Prado em Curitiba/PR e Renascer em Ponta 
Grossa/PR, que trabalham com a promoção da saúde da população de travestis e transexuais. 
Portanto, a nossa reflexão teórica se apresenta situada nos municípios de Curitiba/PR e Ponta 
Grossa/PR. 

Destarte, a realização desta pesquisa se justifica por corroborar com a inteligibilidade 
das práticas do cuidado de si e promoção da saúde de parte da população brasileira, isto é, 
travestis e mulheres transexuais que tem sido estigmatizada como corpos que se prostituem 
(SILVA, ([1993] 2007; KULICK, 2008), circunscritas em práticas de violências como assaltos 
e consumo de drogas (PELÚCIO, 2009). 

Entretanto, ressalva-se que as travestis e mulheres transexuais possuem corpos 
ininteligíveis pela cisheteronormatividade, que consiste em um sistema social que normatiza 
as relações sociais. Para a cisheteronormatividade, os corpos saudáveis são os corpos que 
possuem relações sexuais heterossexuais e, para Butler ([2003] 2016), apresentam uma 
linearidade entre sexo, gênero e desejo. Portanto, todos os corpos que não correspondem a 
essa linearidade, são desqualificados e marginalizados pela cisheteronormatividade, como 
ocorre com os corpos de travestis e mulheres transexuais. 

De acordo com dados divulgados pela ONG interacional Transgender Europe 
(TGEU, 2017), o Brasil é o país mais violento para as travestis e mulheres transexuais, pois é 
o país onde mais se mata essas pessoas. Somente em 2019, 124 travestis e transexuais 
foram assassinadas no Brasil em decorrência da travestifobia e transfobia que é a aversão as 
travestis e transexuais (ANTRA, 2020). 

Nesse sentido, Benedetti (2005) e Ornat (2011) identificaram que a violência 
incidente nestes corpos não é somente a física, pois elas também são vítimas das violências 
psicológicas, sobretudo quando são expulsas da casa dos familiares, não são bem-vindas nos 
espaços escolares e devido à baixa escolaridade, se prostituem para poder sobreviver. 

Assim, reconhecendo que o estado de saúde dos corpos das travestis e mulheres 
transexuais é comprometido em decorrência da violência que incide sob estes corpos, nesta 
pesquisa elegeu-se como objetivo compreender quais práticas do cuidado de si são 
executadas por elas, no tocante a prevenção das IST. 
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OPERACIONALIZAÇÃO:  
Para responder à questão problematizadora ‘quais são as práticas do cuidado de si 

executadas por travestis e mulheres transexuais, na prevenção das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST), nos municípios de Curitiba e Ponta Grossa, Paraná?’, foi realizado 
entrevistas com 20 pessoas que se auto identificam como travestis e mulheres transexuais. 
Estas pessoas foram entrevistadas entre os dias 17 de janeiro de 2017 a 23 de abril de 2017, 
com o auxílio das ONG’s Transgrupo Marcela Prado em Curitiba/PR e Renascer em Ponta 
Grossa/PR. 

Considerando que a fonte primária dos dados foram as travestis e mulheres 
transexuais auto identificadas, torna-se imperativo mencionar que para acessar o grupo de 
estudo, utilizamos a técnica estatística de amostragem Snowball (GOODMAN, 1961), que 
consiste na identificação de uma pessoa que compõe o grupo e indica outras pessoas do 
mesmo grupo, conforme a sua rede de pessoas conhecidas. Para esta técnica de 
amostragem, o campo satura a partir do momento que nas entrevistas não é possível mais 
identificar novas informações. Logo, o campo deve ser concluído. Portanto, durante a 
realização do campo, foi possível verificar que o campo saturou na 15ª entrevista e optamos 
em realizar mais 5 entrevistas porque elas já estavam agendadas e também precisávamos 
ratificar que o campo estava saturado, o que de fato foi constatado. 

Posterior a realização das entrevistas que tiveram o áudio gravado mediante 
autorização das entrevistadas, o conteúdo foi transcrito com auxílio do software Microsoft 
Word 2016 e sistematizado em evocações semânticas com auxílio do software LibreOffice 
Base. Neste último software mencionado, as evocações foram sistematizadas conforme a 
espacialidade discursiva e as categorias discursivas, que subsidiaram a aplicação da técnica 
de análise de discurso (BARDIN, [1977] 2016). 

Neste artigo, é realizado uma análise da espacialidade discursiva do ‘corpo’ (que 
corresponde a 39% do volume total de evocações das entrevistas) que, conforme é indicado 
no Gráfico 01, apresentou as categorias discursivas ‘cuidado de si’ (27%), ‘identidade’ (20%), 
‘doença’ (19%), ‘saúde’ (17%), ‘cirurgia’ (7%), ‘sentimento’ (4%), ‘prevenção de doenças’ 
(2%), dentre outras categorias (4%). 

Gráfico 01 – Categorias discursivas da espacialidade corpo. 

 

Fonte: Entrevistadas (2017). Elaborado por Ramon O. B. Braga (2020). 
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Ao que concerne a categoria discursiva ‘cuidado de si’ (27%), foi possível 
identificar evocações sobre o uso de ‘preservativo’ (41,6%), ‘automedicação’ (19,5%), 
‘exames’ (13%), ‘alimentação’ (6,5%), ‘internet’ (5,2%), ‘estética’ (3,9%), ‘chá’ (3,9%), dentre 
outras evocações (6,5%). Salientamos que para este artigo, realizamos a análise das 
categorias discursivas ‘preservativo’ (41,6%) e ‘exames’ (13%), pois existe uma relação em 
praticar o cuidado de si com o uso de preservativo para prevenir as IST, bem como realizar 
exames de sangue para verificar se o corpo possui ou não alguma IST. 

 

PRÁTICAS NO USO DE PRESERVATIVO E REALIZAÇÃO DE EXAMES:  

Segundo Peres (2008), as práticas do cuidado de si correspondem a um conjunto de 
habilidades e/ou atividades ligadas ao cuidado com a estética, saúde, bem-estar físico e 
psicológico do corpo. O autor demonstra que essas práticas sociais são aprendidas com 
outras travestis e mulheres transexuais conhecidas. As práticas envolvem como, por exemplo, 
o uso adequado de preservativo e a realização de exames de sangue. Nessa perspectiva, o 
cuidado de si não deve ser compreendido somente como uma prática que ocorre nas 
espacialidades formais de saúde, pois elas realizam o cuidado de si com práticas que não 
estão diretamente circunscritas aos espaços formais de saúde. 

A prática do ‘cuidado de si’, referente ao uso do ‘preservativo’ (41,6%), é uma prática 
orientada pelos(as) profissionais da saúde e também pelas profissionais que trabalham com 
a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) para a população de travestis 
e mulheres transexuais. Sobre as práticas do cuidado de si, para Ametista-real3 (44 anos, 
entrevista realizada em 24/01/2017) “Ah, eu acho que a prevenção [das IST], né? 
Preservativo. Eu acho que é isso. A gente faz trabalho de prevenção. Então, é o preservativo. 
Não tem o que pegar”. 

Nesse sentido, Duquesa, que assim como Ametista-real trabalha em uma ONG, 
observou que: 

 

O nosso trabalho é direcionado em saúde. Então, a gente tem que incentivar 
mais a nossa população a aderir ao uso do preservativo, tanto as prostitutas, 
como os gays e como as travestis ou as transexuais. Eu acho que o 
preservativo é única maneira segura e mesmo assim não é totalmente 
segura, né? (DUQUESA, 53 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 
24/01/2017). 

A maioria das travestis previnem as IST, conforme indicado por Carneiro (2014), 
mediante o uso de preservativos, sobretudo nas relações em que ocorrem práticas associadas 
a penetração, independentemente se elas exercem o papel ativo ou passivo da relação. 
Contudo, nas práticas do sexo oral, algumas entrevistadas por Carneiro (2014) indicaram que 
nem sempre utilizam o preservativo e algumas relataram que, quando elas se prostituem, 
existem clientes que oferecem mais dinheiro pelo programa para realizarem o ato sexual sem 

 
3 As identidades das entrevistadas foram ocultadas por nomes de borboletas. 
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preservativo e a maioria delas se demonstraram sensibilizadas em negar a proposta porque 
se preocupam com a saúde, evidenciando, portanto, uma prática no cuidado de si. 

A prática do uso de preservativo nas relações sexuais é um dos elementos centrais 
na prevenção das IST, como foi destacado por Janeira: “se eu uso preservativo, estou 
prevenindo uma Infecção Sexualmente Transmissível, por exemplo, um HIV [ou] uma sífilis” 
(JANEIRA, 23 anos, entrevista realizada em 14/03/2017). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2019b), é desejável o uso do 
preservativo durante as relações sexuais, para prevenir a infecção do HIV, da Sífilis, 
Gonorreia, Herpes, dentre outras IST. 

Todavia, Janeira indicou que: 

 

Não existe só o preservativo [para prevenir as IST]. Inclusive, tem as 
profilaxias pós-exposição, pré-exposição, práticas sexuais que nem 
necessariamente são ‘penetrativas’ (sic.), né? Então, acho que [...] camisinha, 
‘centrismo’ (sic.), não é o melhor, né? Acho que [existe] a liberdade do sujeito 
pra fazer a gestão (JANEIRA, 23 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 
14/03/2017). 

 

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) mencionada por Janeira, corresponde a uma 
medida de urgência como estratégia de prevenção ao HIV, Hepatites e demais IST que, de 
acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020a), consiste na administração 
medicamentosa de antirretrovirais para as pessoas que vivenciaram pelo menos uma das 
seguintes situações: 

a) foram abusadas sexualmente; 

b) se relacionaram sexualmente sem o uso de preservativo ou caso o preservativo 
tenha estourado durante a relação sexual; bem como 

c) nos casos de acidentes ocupacionais, isto é, quando um profissional da saúde 
possui contato direto com algum material sanguíneo de um paciente. 

 

Para as pessoas que vivenciaram alguma das situações expostas, o Ministério da 
Saúde orienta que elas procurem por uma unidade de saúde o mais rápido possível nas 
primeiras 72 horas, para iniciar a medicação, cujo processo dura 28 dias e as pessoas 
recebem um acompanhamento adequado pelos(as) profissionais de saúde (BRASIL, 2020a). 

Além do PEP, Janeira mencionou a Profilaxia Pré-Expositiva (PrEP) que, como 
indicado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2020b), é um comprimido composto pelas 
medicações ‘tenofovir’ e ‘entricitabina’, que deve ser consumido diariamente pela pessoa que 
compõe o grupo de risco e/ou vivencia pelo menos uma das seguintes situações: 

a) Homens que fazem Sexo com outros Homens (HSM); 
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b) Travestis e/ou transexuais; 

c) Pessoas que trabalham com a prostituição; 

d) Pessoas que se relacionam sexualmente sem o uso de preservativo; 

e) Pessoas que se relacionam sexualmente com uma pessoa portadora do vírus 
HIV e que não realiza tratamento; 

f) Pessoas que fazem uso repetido do PEP; ou 

g) Pessoas que apresentam frequentemente episódios de IST; 

 

O consumo diário do PrEP auxilia o organismo a combater somente a infecção do 
vírus HIV. Portanto, o PrEP não previne as outras IST (BRASIL, 2020b). Entretanto, com base 
nas entrevistas realizadas, foi verificado que o método de prevenção as IST mais citado foi o 
preservativo. 

Segundo Monarca, ela prioriza praticar o cuidado de si com o uso do preservativo 
nas relações sexuais durante o trabalho na prostituição. Porém, ela reconhece que alguns 
clientes realizam sexo oral nela sem preservativo, pois eles não gostam de usar o preservativo 
durante o sexo oral, bem como ela demonstrou que devido ao dinheiro, também realiza sexo 
oral no cliente sem preservativo: 

 

Os caras não ligam de eu chupar eles com camisinha, mas eles ficam bravos 
se eu por uma camisinha no meu ‘pau’ (sic.), porque eles não querem chupar 
um ‘pau’ (sic.) com camisinha, né amor? Eu chupo com camisinha. Eu faço... 
mas mesmo sabendo que, [no] sexo oral, o risco de pegar a AIDS é mínimo, 
eu chupo [sem camisinha], mas por dinheiro entendeu? Mas eles chupam o 
meu ‘pau’ (sic.) sem camisinha, lambem meu ânus sem camisinha. Agora 
sexo em si, penetração, só com camisinha, sem chance (MONARCA, 37 
ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 22/04/2017). 

 

O não uso do preservativo também foi relatado por Zebrinha, Borboleta-oitenta e 
Imperatriz-rosa. De acordo com Zebrinha (22 anos, entrevista realizada em 18/04/2017): 
“olha, eu não vou mentir pra você. Fazer sexo oral com preservativo, eu sou muito relaxada, 
e foi nisso que peguei a sífilis, fazendo sem preservativo”. Diante do exposto, a realização do 
sexo oral sem preservativo, torna o corpo das pessoas mais vulnerável as IST, como ocorrido 
com Zebrinha que se contaminou com a sífilis. 

Em relação a Borboleta-oitenta, que trabalha na prostituição, ela compartilhou que 
possui relações sexuais desprotegidas com alguns clientes no cinema pornô, onde ela 
trabalha. Todavia, com o namorado, ela afirmou que usa o preservativo: 
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Eu, com meu namorado, a gente sempre usa camisinha. Isso assim oh, a 
partir do momento dito assim: ‘eu trabalho com programa, eu sou uma bomba 
relógio’. Ah e que nem ali [no cinema pornô], é... tenho minhas 
escorregadinhas, vou te falar, não sou perfeita. Teve vezes, acontecer de 
estourar a camisinha. Teve vezes do cara que não quer [usar] camisinha. Eu 
viro pra meu companheiro, eu falo assim: ‘oh, bom, você vai arriscar?’. Que 
o trabalho aqui é um perigo, né? Eu to falando por mim (BORBOLETA-
OITENTA, 33 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 17/01/2017). 

Dentre as práticas do cuidado de si mais utilizadas pelas travestis que se 
prostituem em São Paulo/SP, como mencionado por Pelúcio (2009), destaca-se o uso dos 
preservativos nos momentos do sexo oral e anal. Entretanto, os preservativos são 
descartados nas relações sexuais que as travestis praticam com os namorados e/ou maridos. 
Pelúcio (2009) demonstra que o hábito das travestis não utilizarem preservativos com os seus 
namorados e/ou maridos torna-se preocupante no sentido de que elas trocam de parceiros 
com uma certa frequência, resultando em práticas sexuais desprotegidas com um grande 
número de pessoas. 

Assim como Monarca e Borboleta-oitenta, Imperatriz-rosa socializou que, 
trabalhando com a prostituição, já se relacionou sexualmente sem o uso do preservativo. Nas 
palavras dela: “se eu falar pra você que eu sempre usei preservativo, vou estar mentido, 
entendeu? Vou estar mentindo” (IMPERATRIZ-ROSA, 37 anos, entrevista realizada em 
22/04/2017). Contudo, em 2017, Imperatriz-rosa se demonstrou sensibilizada em cuidar de si, 
afirmando que ela não se relaciona sexualmente sem o preservativo.  

 

Por mais que eu faça programa, podem oferecer, pode oferecer bem a mais, 
o dobro do meu preço [e] eu não faço, porque minha saúde tá em primeiro 
‘local’ (sic.) e o dinheiro não vai pagar minha saúde amanhã. Nada contra 
quem faz [sexo sem preservativo]. Você tem [o] seu livre arbítrio. Só que 
amanhã, depois, [tem] as consequências, né? Eu penso que saúde tá em 
primeiro lugar (IMPERATRIZ-ROSA, 37 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA 
EM 22/04/2017). 

Imperatriz-rosa ainda observa que além de existir travestis e mulheres transexuais 
que não usam o preservativo nas relações sexuais, existem travestis e mulheres transexuais 
que também não querem realizar o exame para identificar se possui ou não o vírus HIV. “Elas 
tem medo de falar, elas não gostam nem de tocar nesse assunto. ‘Ai, vamos fazer o exame? 
Eu vou com você’. Elas não querem, entendeu?” (IMPERATRIZ-ROSA, 37 anos, entrevista 
realizada em 22/04/2017). 

O medo em realizar o exame para identificar o vírus HIV é decorrente, segundo 
Tagliamento (2012), do estigma social que incide sobre a AIDS que, no final do século XX, 
existiu o preconceito equivocado de que toda pessoa portadora do vírus HIV fosse promíscua, 
tivesse relações sexuais desprotegidas e/ou fosse usuária(o) de drogas injetáveis. Além 
desse cenário, existia o preconceito de que o diagnóstico de ser portador(a) do vírus HIV fosse 
um atestado de morte. 
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No início do século XXI, no Brasil, durante as duas gestões dos governos do ex-
presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), existiu um conjunto de políticas 
públicas como, por exemplo, o Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de AIDS e das 
IST entre gays, Homens que fazem Sexo com Homens (HSH) e travestis (BRASIL, 2008), que 
objetivou combater os estigmas sociais incidentes nos corpos portadores do vírus HIV, e 
combater novas infecções com base na distribuição gratuita de preservativos nos espaços 
formais de saúde e nas ONG’s. 

Todavia, analisando o ‘uso do preservativo’ como uma prática do ‘cuidado de si’ 
na prevenção das IST, foi possível identificar que essa prática nem sempre é eficaz. Ípsilon 
compartilhou que mesmo usando o preservativo, se infectou com o vírus HIV, pois o 
preservativo estourou durante uma relação sexual, como é demonstrado na sequência: 

  

Chegou um tempo que eu ‘tava’ (sic.) sentindo algo diferente em mim. Eu 
‘tava’ (sic.) emagrecendo demais. ‘Tava’ (sic.) sentindo algumas... algo 
diferente em mim, né? E daí, como eu, era frequentemente ir fazer esses 
exames [de HIV], eu fui... até que deu positivo, mas só que eu já sabia de 
quem que eu peguei, que estourou o preservativo, né? Só que foi uma pessoa 
que eu confiei e ele não me falou, né? Se não, eu tinha me cuidado mais, e 
daí que deu positivo. Por isso que eu tô tomando [coquetel] (ÍPSILON, 40 
ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 24/02/2017). 

 

O relato de Ípsilon indica que o uso do preservativo não deve ser interpretado 
como uma prática singular no cuidado de si na prevenção das IST, pois aliado ao uso do 
preservativo, a travesti e/ou a mulher transexual também deve realizar regularmente ‘exames’ 
(13%) clínicos para identificar se é ou não portadora do vírus HIV e outras IST, pois o problema 
não é somente ser portadora do vírus HIV, e sim desconhecer que é portadora do vírus HIV 
e não realizar acompanhamento médico, tratamento medicamentoso adequado e ter relações 
sexuais desprotegidas com outras pessoas. 

Pantera, Pequena-zebra e Bicuda afirmaram que elas priorizam se relacionar 
sexualmente somente com preservativo. No caso de Bicuda, ela destacou que mesmo tendo 
um parceiro fixo, ela prioriza o cuidado de si com o uso do preservativo: 

 

Atualmente o que acaba me afetando mais, que tá em ‘epidemia’ (sic.), é a 
questão das ‘Doenças Sexualmente Transmissíveis’ (sic.), né? As infecções 
que na hora são... chamam de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
sempre se cuidando. Eu, como tenho namorado, mesmo com ele, nós sempre 
fazemos sexo com preservativo. Sempre se cuidando, né? É... e sempre 
fazendo exames de rotina (BICUDA, 28 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA 
EM 09/02/2017). 
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A prática do uso do preservativo aliada a realização de exames, como 
compartilhado por Bicuda, também foi mencionada por Imperatriz-rosa, Ípsilon, Casca-de-
limão e Alemã. Para elas, praticar o cuidado de si, envolve a realização de exames para 
identificar se elas são ou não portadoras de alguns vírus como, por exemplo, o HIV e a 
Hepatite: 

 

Então, quando eu fiz esse exame e vi que o pior lá, que o HIV [e] Hepatite 
deram negativo, eu nasci de volta, entendeu? Então agora eu me cuido bem 
mais, né? (IMPERATRIZ-ROSA, 37 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 
22/04/2017). 

 

Qualquer coisa que eu vejo de diferente em mim, assim, dores, né? Eu já 
corro no médico. Já pede um exame assim, ainda mais agora que o meu ex-
namorado, que eu era... frequentemente eu fazia esses exames de HIV, 
então, eu fazia umas 2-3 vezes por ano, entendeu? (ÍPSILON, 40 ANOS, 
ENTREVISTA REALIZADA EM 24/02/2017). 

 

Eu já fiz 7 exames de HIV, particular, entendeu? [...] Só quando, assim, como 
o infectologista falava: ‘olha gente, se você tem uma relação de risco só vai 
aparecer no seu organismo após 3 meses. Não adianta você sair com uma 
pessoa hoje, não usou preservativo, ficar louco e fazer o exame amanhã, 
porque acha que vai estar contaminada, né?’. A pessoa pode estar 
contaminada, mas só vai aparecer no seu organismo após 3 meses. Então, 
cuide-se, né? Pra não, né? pra não ficar... porque a pessoa fica louca 
querendo saber o que aconteceu logo. Fica até depressiva, sem dormir, tudo 
até dar os 3 meses pra fazer o exame. Aí, daí não dá né? Aí depois vai fazer 
a mesma coisa. A pessoa tem que errar uma vez só. Assim, não ficar errando, 
né? Permanecer errando sempre não dá (ALEMÃ, 48 ANOS, ENTREVISTA 
REALIZADA EM 18/04/2017). 

 

Segundo Bicuda, a realização de exames faz parte do processo de cuidar de si. 
Para ela: 

 

Entendo por saúde, que a pessoa tem que estar ciente dos riscos, né? E estar 
ciente que ela também tem que sempre fazer exames mensais, não esperar 
que de repente chegue de você pegar algo ou ter alguma coisa pra se correr 
atrás (BICUDA, 28 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 09/02/2017). 

 

Como mencionado por Bicuda, Pantera socializou que ela realiza exames de 
sangue para cuidar de si: 
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De maneira geral? É que nem estávamos falando já hoje, fazendo exames, 
né? No caso sanguíneo, sempre ‘to’ fazendo, indo no médico, porque eu 
tenho bronquite e eu já tive problema pulmonar e eu não posso pegar 
pneumonia, sabe? Eu tenho um problema bem sério no pulmão (PANTERA, 
32 ANOS, ENTREVISTA REALIZADA EM 23/04/2017). 

 

A prática do ‘cuidado de si’ na realização de ‘exames’, como evidenciado nas falas 
analisadas, indica que as travestis e mulheres transexuais realizam os exames de sangue 
para saber se são ou não portadoras de algum vírus que pode adoecer seus corpos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando a questão central desta reflexão teórica, ‘quais são as práticas do 
cuidado de si executadas por travestis e mulheres transexuais, na prevenção das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST), nos municípios de Curitiba e Ponta Grossa, Paraná?’, foi 
possível compreender que as práticas do cuidado de si envolvem o uso de preservativos, 
realização de exames e tratamento PrEP e PEP. 

Contudo, em decorrência do estigma que incide sob os corpos portadores das IST, 
sobretudo o HIV/AIDS, existem travestis e mulheres transexuais que possuem o receio de 
realizar os exames de sangue, para investigar se possuem ou não a doença. Esse cenário 
agrava a pandemia de HIV/AIDS, pois podem existir pessoas que imunodepressoras que 
desconhecem o estado de saúde. 

Diante do contexto analisado, torna-se imperativo que exista a manutenção de 
políticas de saúde pública que estimulem a realização de exames e o tratamento das IST em 
grupos sociais vulneráveis, principalmente para travestis e mulheres transexuais. 
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REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE PÚBLICA NO TERRITÓRIO MARANHENSE FRENTE AO 
AVANÇO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19  

 

SANTANA, Raquel Pereira1 

COSTA, Thiago Ronyerisson Silva2 

MATTOS JUNIOR, José Sampaio de³ 

RESUMO: 
A Geografia da Saúde é um campo de estudo que ganha cada vez mais espaço entre os 
geógrafos. Frente ao surgimento de surtos epidêmicos e, mais recentemente, pandêmicos 
com a Covid-19, que ainda está em vigência. Assim, verifica-se a relevância dos estudos da 
saúde sob a perspectiva geográfica. A presente pesquisa teve como principal objetivo uma 
reflexão sobre a saúde pública no estado do Maranhão frente à crise sanitária causada pela 
pandemia da Covid-19, doença causada pela nova severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), identificando as taxas de letalidade no estado, observando que 
a capital São Luís e os municípios de Imperatriz, Açailândia, Balsas, Caxias, Santa Inês e 
Timon concentram os maiores números de casos confirmados. 
 
Palavras-chave: Espacialização, Saúde, Covid-19. 
 

ABSTRACT: 
Health Geography is a field of study that is gaining more and more space among geographers. 
Faced with the emergence of epidemic outbreaks and, more recently, pandemics with Covid-
19, which is still in force. Thus, the relevance of health studies from a geographical perspective 
is verified. The present research had as main objective a reflection on public health in the state 
of Maranhão facing the health crisis caused by the pandemic of Covid-19, a disease caused 
by the new severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), identifying the 
lethality rates in the state, noting that the capital São Luís and the municipalities of Imperatriz, 
Açailândia, Balsas, Caxias, Santa Inês and Timon concentrate the largest numbers of 
confirmed cases. 
 
Keywords: Spatialization, Health, Covid-19. 
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Introdução 

O Maranhão é umas das 27 unidades federativas do Brasil, localizado na região 

Nordeste, com uma população, segundo o IBGE (2020), estimada em 7.114.598 habitantes.  

O estado é o único da região com parte da sua área coberta pela floresta Amazônica, sendo 

assim, apresenta importantes áreas de proteção. Conta com 217 municípios, é o segundo 

maior estado da região Nordeste e o oitavo maior estado do país. A capital São Luís apresenta 

uma população estimada em 1.108.975 habitantes, segundo o IBGE (2020), representando 

15,59% da população total do estado.   

Este trabalho visa compreender, após um ano, o papel das políticas públicas para a 

saúde frente à crise sanitária do novo coronavírus que surgiu no segundo semestre de 2019 

na China, em um surto que atingiu cerca de 50 pessoas na cidade de Wuhan. Em 11 de março 

de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia em detrimento do surto 

causado pela Covid-19 e até 17 de julho de 2020, já apresentavam 13.740.727 de casos da 

doença confirmados em pelo menos 188 países e territórios.  

Para alcançar os objetivos foi de suma importância realizar um levantamento 

bibliográfico em artigos, dissertações, livros sobre saúde, regionalização, gestão em saúde, a 

institucionalização do SUS, além da saúde no Maranhão. Posterirormente, foram levantados 

dados por meio dos boletins epidemiológicos disponibilizados pela Secretaria de Estado da 

Saúde do Maranhão e em seguida foram utilizados os arquivos em Shapefile (SHP) obtidos 

de forma online no site do IBGE para a espacialização dos casos confirmados, utilizando a 

ferramenta ArcMap 10.5. No ArcMap foi realizado o join que significa a junção das tabelas de 

atributos da SHP com as dos dados de casos da Covid-19 e, por fim, é feito o mapeamento. 

Na fase seguinte, foi realizada a elaboração do mapa de letalidade, utilizando o 

software de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), o QGIS e o software de tabulação e 

processamento de dados Microsoft Office Excel (2019) com base nos dados de casos e óbitos 

da Covid-19, publicados diariamente pela Secretária Estadual de Saúde do Maranhão (SES). 

Esses procedimentos em conjunto com as informações foram cruciais para a 

organização do texto apresentado. 
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Saúde Pública no Brasil: O SUS e o direito à cidadania 

A Constituição brasileira de 1988 descreve a saúde como direito de todos e dever 

do Estado. Esta deve ser garantida mediante aplicação de políticas sociais e econômicas, 

diminuindo assim o risco de doenças e promovendo acesso universal e igualitário aos serviços 

e bens para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que deve ser compreendida como 

qualidade de vida e não apenas como ausência de doenças. A gestão das ações e dos 

serviços deve ser participativa e municipalizada.  

A evolução histórica do SUS no país se deu principalmente a partir das 

conferências nacionais, que contavam com a participação de movimentos estudantis, sociais 

e representantes políticos, bem como por meio das pautas e metas determinadas. Assim, 

obteve-se êxito quando a saúde foi contemplada pela Constituição federal de 1988, 

representando, portanto, uma institucionalização da saúde. 

Uma primeira e grande conquista do Movimento da Reforma Sanitária foi, em 

1988, a definição na Constituição Federal (CF) relativa ao setor saúde: “Um passo significativo 

na direção do cumprimento da determinação constitucional de construção do Sistema Único 

de Saúde foi a publicação do decreto n.º 99.060, de 7 de março de 1990, que transferiu o 

INAMPS do Ministério da Previdência para o Ministério da Saúde (SOUZA 2002, p.13). 

O SUS é um sistema hegemônico, sendo responsável pela atenção à saúde da 

maioria da população. Ele abrange um complexo conjunto de serviços ambulatoriais 

especializado, serviços de diagnóstico e terapêutico, serviços pré-hospitalar de urgência e 

emergência, como destaque o serviço móvel de urgência (SAMU), além de uma rede 

hospitalar de média e alta complexidade. Além disso, engloba também a competência pela 

oferta de serviços básicos, na APS, por meio principalmente da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), compondo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, assim como, ações 

de prevenção de doenças e agravos. 

É importante enfatizar que o SUS, nessa abrangência, conta com serviços 

próprios (públicos), além de serviços prestados ou conveniados de caráter privado 

complementar. Por isso, ao retornar ao Decreto n° 7.508/2011, o qual se remete ao Cap. II - 

da organização do SUS, destaca-se a execução realizada pelos entes federativos (união, 
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estado e município), podendo ser esta de forma direta ou indireta, tendo como complementar 

a participação da iniciativa privada. 

Outro ponto a ser destacado se refere ao financiamento do SUS. É de 

responsabilidade das três esferas de governo o financiamento das ações e serviços de saúde. 

Na esfera estadual e municipal, além dos recursos orçamentários do próprio Tesouro 

Nacional, há os recursos que são transferidos pela União (ALBUQUERQUE, 2015). Essa 

estrutura possibilitou a descentralização dos serviços e contribuiu para o avanço em planos 

de imunização. 

 

A espacialização dos serviços de saúde no Maranhão 

O Brasil é um país marcado por profundas desigualdades regionais, em função da 

herança histórica política e econômica do país. Ao longo da metade do século XX, o 

desenvolvimento centrado em produções relacionadas às especificidades geográficas nas 

macrorregiões resultou em complexos arranjos econômicos, não necessariamente 

integrados. A concentração de atividades produtivas em espaços urbanos nos litorais 

(Nordeste) e nos grandes centros (Sudeste e Sul) foi ampliado pela industrialização e a 

mudança rural-urbana na população do país. 

Em síntese, a caracterização territorial do Sistema Único de Saúde (SUS) 

representa e reproduz as desigualdades sociais nas regiões do país. Em sua primeira década 

de implantação, entre 1990 e 2000, a espacialização dos serviços públicos de saúde 

acompanhou as tendências de desigualdade e de desconcentração que sinalizaram o 

processo da globalização (ALBUQUERQUE et. al, 2017) 

Em 2000 no Brasil, experimentou-se, após muito tempo, uma diminuição da 

pobreza e das desigualdades sociais. Porém a concentração de municípios com extrema 

pobreza permaneceu distribuída nas regiões do Norte e Nordeste, dessa forma, tendo maior 

diminuição no Sul e Sudeste. No âmbito da saúde, as mudanças são um tanto contraditórias, 

pois enquanto a atenção básica cresce no território nacional e é incorporada as regiões 

metropolitanas, ocorre também uma diminuição na oferta de leitos hospitalares mesmo frente 

ao crescimento do quantitativo de prédios hospitalares, porém de pequeno porte em vários 

municípios do país. O que se torna problemático para a demanda da população 
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principalmente para os municípios de pequeno porte e os mais isolados geograficamente 

(ALBUQUERQUE et. al, 2017). 

De acordo com Albuquerque et al. (2017), recentes pesquisas apontam para a 

permanência da concentração de equipamentos de média e alta complexidade em um número 

restrito de cidades. Sendo assim, a necessidade de deslocamento entre macrorregiões e 

estados do país para o acesso a determinados serviços. No Maranhão, os serviços de saúde 

de alta e média complexidade se concentram nos polos metropolitanos do estado, o que causa 

esse deslocamento em busca de serviços em saúde descrito por Albuquerque et al. (2017). 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES/MA) é o órgão responsável pela política 

estadual de saúde. Na perspectiva de gerir a política de saúde, a SES/MA está organizada 

administrativamente em secretarias adjuntas, superintendências, departamentos, 

assessorias, setores e outras instituições vinculadas para apoiar e promover as ações e 

serviços públicos em saúde no estado. 

No Maranhão, a gestão de atenção ambulatorial e hospitalares inicia com o estado 

dividido em três Macrorregiões de saúde, de acordo com a Resolução CIB n° 64/2018, 

publicada no Diário Oficial n° 120 de 28/06/2018; são estas a Macro Norte; Macro Sul e Macro 

Leste, composta por 9, 4 e 6 regiões de saúde, respectivamente. (PPA-MA, 2020). Os serviços 

de saúde estão divididos em 19 Regiões de Saúde das 3 Macrorregiões, sendo estas 

administradas por organizações sociais e empresas públicas, como exemplo a EMSERH- 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, que a partir de 2015 passou a administrar 

mais de 70% das unidades de saúde no Maranhão, e o PPA-MA aponta para uma tendência 

para o 100% delas. 

Os serviços especializados terceirizados são contratados para prestar cobertura 

na assistência ambulatorial e hospitalar, além do apoio financeiro aos municípios para 

promover potencial qualidade do atendimento à população. De acordo com o PPA, até outubro 

de 2019, o Maranhão tinha 5.791 estabelecimentos de Saúde, sendo 65,5% públicos e 34,5% 

privados, destes 150 estabelecimentos que estão sob a gestão do estado, dentre esses, 98 

são classificados como públicos, 22 são entidades empresariais e 30 sem fins lucrativos. 

Essas informações contidas no plano plurianual apontam que “as unidades da 

rede assistencial de saúde própria do Estado que prestam atendimento ambulatorial e 
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hospitalar correspondem a 65 estabelecimentos distribuídos pelas regiões de saúde” (PPA-

MA, 2020, p.102). 

Os estabelecimentos, públicos e privados por tipo de gestão no estado, em sua 

maioria são os Centros de Saúde, Unidade Básica de Saúde, que somam um total de 1.886 

unidades; Clínicas Especializadas, Ambulatórios Especializados com 926 unidades e 547 

consultórios. Sob gestão do estado, se tem 40 clínicas especializadas/ ambulatórios 

especializados, 31 hospitais gerais, 30 unidades de serviços de apoio de diagnose e terapia, 

e 11 hospitais especializados. 

Entre 2015 e 2018, houve um crescimento de 10,64% nos quantitativos de 

estabelecimentos sob gestão do Estado, e isso se deve ao fator de ampliação as redes 

assistenciais nas Regiões de Saúde proporcionadas pelo Governo estadual, sendo estes: a 

construção do Hospital Macrorregional da Baixada Maranhense, localizado no município de 

Pinheiro, Hospital de Traumatologia e Ortopedia em São Luís, o Centro de Especialidades 

Odontológicas- SORRIR, Centro de Referência NINAR, a Casa de Apoio ao Câncer, e em 

2019 a entrega do Centro de Hemodiálise em São Luís, Centro de Referência para Crianças 

com Transtorno do Espectro do Autismo e a Policlínica de Matões do Norte. (PPA-MA, 2020, 

p.102). 

Um importante indicador para melhor compreender a estrutura do sistema de 

saúde no Maranhão é o quantitativo de leitos disponíveis nos estabelecimentos de saúde. 

Com base nos dados de 2019 do PPA-MA, o estado contava com o total de 14.938 leitos 

existentes nas redes de saúde pública e privada, dentre esses 1.232 são leitos 

complementares, sendo que 86,27% dos leitos existentes atendem ao SUS, sendo assim, 

13,73% não pertencem ao SUS. Com a chegada da pandemia da Covid-19, ocorreu uma 

mudança em razão da grande demanda por leitos, o que ocasionou na instalação de um 

hospital de campanha com oferta de leitos exclusivos para casos da Covid-19, no total no 

estado são 1,700 leitos exclusivos aos dessa doença. 

No Estado, a política de atenção primária em saúde é realizada por meio da 

Superintendência de Atenção Primária em Saúde, sendo vinculado à Secretaria Adjunta da 

Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, além de apoio à atenção à saúde da 

família, saúde bucal, saúde mental, saúde da criança e adolescente, saúde materno e infantil, 
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saúde do adulto e idoso, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da população em 

situações de vulnerabilidade, saúde na população remanescente de quilombolas, saúde 

indígena, segurança alimentar e nutricional, práticas integrativas complementares, educação 

em saúde, além das ações de saúde a população através de equipes de atenção primária e 

de atenção as pessoas privadas de liberdade. 

A Força Estadual de Saúde já mencionada anteriormente, foi instituída pelo 

Decreto nº 30.616, de 02 de janeiro de 2015, o qual foi alterado por meio do Decreto 31.891, 

de 21 de junho de 2016, idealizada para: 

executar medidas de apoio institucional, assistência e combate a situações 
de risco epidemiológico e operacionalmente, a partir de uma lógica tático 
sanitária fundamentada na parametrização assistencial como foco na 
redução de mortalidade materna e infantil, diminuição do número de 
internações e complicações por Doenças Crônicas: Diabetes Mellitus e 
Hipertensão Arterial Sistêmica, aumento da vigilância e detecção dos casos 
de Hanseníase e presta apoio assistencial a saúde das populações indígenas 
e grupos com maior vulnerabilidade, nos 30 municípios de menor IDH do 
Estado com o objetivo de melhorar indicadores de saúde. (PPA-MA 2020, 
p.106) 
 

A Força Estadual de Saúde buscou oferecer por meio de ações em forma de 

campanhas em maioria sanitaristas, qualidade de vida para esses municípios. No Maranhão, 

a Vigilância Epidemiológica está estruturada como a Superintendência de Epidemiologia e 

Controle de Doenças (SECD), que conta com os determinados departamentos: 

“Epidemiologia, Doenças Imunopreveníveis (Imunização), Vigilância e Controle de Zoonoses, 

Monitoramento e Avaliação da Saúde, Núcleo de Vigilância de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis (DANTS) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – 

CIEVS.” (PPA-MA 2020, p.150). A superintendência de epidemiologia, com o propósito de 

gerar melhor atenção ao estado devido o histórico de surtos epidêmicos e endêmicos, 

necessita de maior atenção quanto a gestão da saúde ligada a doenças com recorrentes 

surtos epidêmicos no Maranhão, como a Dengue, Hanseníase, Leishmaniose entre outros.  

Outros programas que fazem parte do Plano Estadual de Saúde são: Vigilância 

em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA), Vigilância em Saúde Ambiental 

dos Riscos Associados aos Desastres (VIGIDESASTRES). Vigilância em Saúde de 
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Populações Expostas a Poluição Atmosférica – VIGIAR/ Ações Gerais de Capacitação em 

Vigilância Sanitária e Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

Outra observação importante para ressaltar é o Programa Mais Médicos do 

Governo Federal, instituído em 2013 no país, que foi um marco para o estado. No Maranhão, 

incrementou cerca de 10 % no quantitativo de profissionais, o que possibilitou uma maior 

atenção na saúde primária, onde viabilizou a permanência de médicos na Atenção Primária 

em comunidades que não tinham assistência. De 217 municípios, 175 aderiram ao Programa 

Mais Médico e receberam médicos, assim, atualmente já conduzem importantes 

características e avanços para a assistência à saúde das comunidades. E é por meio dessas 

estratégias que o SUS busca progresso para a cobertura universal no país ao alcance de 

todos. (PPA-MA, 2020, p.107). 

 Atualmente, o sistema conta com a estrutura a partir das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS), nas quais estão a atenção básica, que deve atuar como coordenadora do 

cuidado, demandando e estabelecendo as demandas para os variados níveis e serviços em 

saúde. 

Porém, um dos principais fatos limitantes para a execução do sistema tem sido o 

baixo quantitativo de profissionais médicos, principalmente com a formação em Medicina da 

Família e Comunidade, com disponibilidade para as equipes de Saúde da Família em várias 

localidades, principalmente nos lugares mais longínquos e com difícil acesso. Assim, o 

programa PMM foi lançado em 08 de julho de 2013, como política do Estado; tendo como 

principal objetivo ampliar o quantitativo de médicos nas regiões com maior vulnerabilidade 

social, além de ações ligadas ao provimento. (PPA-MA, 2020, p.107). 

O Estado contava com 0,71/1.000 habitantes (2010), além disso atendia aos 

critérios para distribuição de profissionais previsto na portaria do PMM. “O COSEMS-MA 

participou do acolhimento dos profissionais e contribui com a Comissão de Coordenação 

Estadual do Programa Mais Médicos (CCE) do estado como parceira da SES/MA” (PMM 

2016, p.06). Em 2013, o Maranhão contava com apenas 4.789 médicos, com o Programa 

Mais Médicos, o número de profissionais foi para 6.236 (2016), um aumento significativo para 

o estado. 
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Porém, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), o 

Maranhão é ainda o estado com menor número de médicos por habitantes do país. Com a 

inserção dos novos médicos, ajudou a diminuir essa deficiência. Apesar do Maranhão possuir 

grandes hospitais com diversas especialidades, a atenção primária se concentra em 

deficiência nos serviços em saúde, principalmente, no déficit de profissionais que possam 

atuar na ESF: “hoje os gestores, supervisores e população das comunidades assistidas 

expressa grande satisfação com os serviços ofertados pelos profissionais do PMM.” (PMM 

2016, p.07). 

 
A espacialização da Covid-19 no território maranhense 

A Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família Coronaviridae que 

causa uma variedade de doenças no homem e nos animais, especialmente no trato 

respiratório. O vírus foi identificado como Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), 

membro da família coronavírus, tratando-se de um vírus muito severo com grande potência 

de infecção e potencial epidemiológico, pertencente ao grupo Coronavírus, o qual recebeu o 

código CoV-2 por ter grande semelhança com o SARS-CoV, o agente causador da epidemia 

da SARS em 2002. As complicações clínicas causadas pela SARS- CoV-2, popularmente 

conhecida por Covid-19, que significa Coronavírus disease 2019, são desenvolver no 

hospedeiro um circuito de lesões, que em diversos casos são fatais, inicialmente para grupos 

de risco como a população idosa e/ou com comorbidades, porém com as mutações do vírus 

em pouco mais de um ano de pandemia, outras faixas etárias também são atingidas 

fatalmente mesmo sem a presença de comorbidades. 

Em abril de 2020, foi regulamentado pelo OPAS/OMS o distanciamento social 

como medida de segurança de saúde pública, a limitação de viagens e transportes e 

protocolos de higiene para os locais de aglomeração, como aeroportos entre outros 

transportes de pessoas com potencial para a disseminação do vírus. O cenário da pandemia 

que assola o mundo desde o primeiro trimestre de 2020 pelo agente etiológico SARS CoV-2, 

causador da doença Covid-19, alterou profundamente e de múltiplas maneiras a vida 

cotidiana, o mundo produtivo, o sistema financeiro global, as possibilidades de circulação de 
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pessoas, produtos, serviços e informação. Frente a esse “novo normal”, surgem vários 

desafios nas mais diversas áreas de atuação de nossa sociedade, entre eles: na educação. 

O cenário de crise pandêmica evidenciou muitos problemas para além da 

qualidade de vida e assistência a atenção médica e no acesso à saúde; expôs mazelas sociais 

e as desigualdades socioeconômicas; enfatizou a disputa por territórios entre povos 

tradicionais e latifundiários no território maranhense; evidenciou o desemprego já agravado 

antes mesmo da pandemia entre tantos outros problemas já existentes, porém acentuados 

pela pandemia. 

Desta forma, é inegável o impacto real desse contexto na vida global, sendo 

assim, este período será motivo de muitos estudos, pois é difícil prever as consequências da 

pandemia para a sociedade como um todo. Para a educação o quadro também ficou muito 

complexo, pois o contexto é problemático, pois discentes e docentes, dos vários níveis de 

ensino, virão de um extenso isolamento social, com perdas de entes queridos, alguns de 

cenários de violência doméstica e fome. Por tais problemáticas foi preciso repensar as 

atividades pedagógicas. Dessa forma, devido à necessidade do isolamento social foi 

necessário pensar em alternativas para o retorno das atividades escolares, ou seja, o ensino 

virtual. 

Segundo Santana (2020, p.12), “muitos elementos desse cenário apontam para 

uma dinâmica global do mundo, revelando a globalização da vida inteira, no modo do viver 

humano que povos inteiros reproduzem.” O autor chama atenção para os processos 

produtivos diversos, como a circulação das pessoas, o ritmo frenético das trocas econômicas, 

em razão da crise sanitária, tudo isso parou sob o freio da morte eminente frente a 

contaminação pelo vírus responsável pela pandemia mundial, outra questão que merece 

nossa atenção são os meios de transporte e vulnerabilidade que os usuários estão impostos, 

seja no porto, ou nas estações rodoferroviárias, nos aeroportos: a contaminação iminente e o 

autocuidado apontam para a finitude dos seres humanos na terra.   

Passado um ano, o Brasil tem mais de 400 mil mortos e mais de 14 milhões de 

casos da Covid-19, além disso, vê seus trágicos números continuarem a crescer – apesar da 

desaceleração em outras partes do mundo. O Maranhão, até o dia 22 de abril de 2021, 

contava com 260.305 casos, 18.700 ativos, 7.032 óbitos no estado.  
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De acordo com as análises feitas durante um ano de pandemia, chega-se aos 

seguintes resultados espacializados por trimestre ilustrado no cartograma 1: 

Cartograma 1. Primeiro trimestre do avanço da Covid-19 no Maranhão em 2020 

 
Fonte: IBGE, 2019. 

Elaboração: Os autores. 
 

Por meio do cartograma pode-se afirmar que, inicialmente, após o primeiro caso 

em 23 de março de 2020 na capital São Luís, o vírus se espalhou rapidamente pela Ilha do 

Maranhão, composta por São Jose de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, municípios 

vizinhos de São Luís, com um grande fluxo de pessoas, transporte, comercio e lazer. 

Identifica-se também que além dos municípios que compões a Ilha do maranhão, outros 

municípios no sudoeste maranhense como Açailândia e Imperatriz também apresentavam um 

quantitativo de casos elevados por também apresentarem um grande fluxo de pessoas, 

comercio e funções administrativas. 
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Logo em maio, já se observou, que com apenas 3 meses de diferença já havia 

casos confirmados em mais de 70% dos municípios do estado, porém o maior quantitativo de 

casos estava localizado ainda na Ilha do Maranhão e nos municípios com intenso fluxo 

econômico como já mencionados, Imperatriz e Açailândia no Sudoeste; Balsas no Sul e Timon 

e Caxias no Leste Maranhense.  

Com o aumento acelerado dos casos no estado, foi realizado o lockdown no 

estado após determinação judicial, efetivado pelo governo estadual na pessoa do governador 

Flávio Dino (PCdoB). Assim, o lockdown foi vigente por 10 dias na Ilha e a população teve de 

seguir as medidas de restrição sob pena de multa, onde a circulação era limitada a serviços 

essenciais. A medida judicial foi determinada após estudo da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) apontar que o Estado do Maranhão foi considerado o estado com maior ritmo de 

crescimento do número de mortos por causa da Covid-19 no país, registrando 4.530 pessoas 

infectadas e 271 óbitos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde- SES (Sousa et al, 

2020). 

Em junho a dinâmica segue o fluxo de maio, onde os casos continuam se 

intensificando na capital e na Ilha, porém as taxas de ocupação de leitos, sofreram uma queda, 

o que levou a flexibilização das medidas de isolamento, o comércio voltou a abrir com 

regulamentação por meio de decretos para medidas de segurança (Sousa et al, 2020). 

Nesse segundo trimestre de pandemia conforme o Cartograma 2, o avanço 

continuou, porém como resultado do lockdown houve uma retração nos meses de julho na 

capital, mesmo não sendo totalmente respeitado por toda a população. Em agosto e setembro 

teve o aumento no quantitativo de casos, porém ainda na ilha, nas regiões Norte, Sudoeste e 

Sul do estado nos municípios com maior quantitativo de população. 

No terceiro trimestre, verificou-se a intensificação dos casos em quase todo o estado 

Cartograma 3. Neste período foi concomitantemente o período eleitoral, com início em 

outubro, e terminando ao final de novembro com a realização do 2° turno eleitoral. Verifica-se 

que esses meses que englobam o período eleitoral, houve uma intensa circulação de 

pessoas, para campanhas, carreatas e até comícios e reuniões eleitorais, o que levou a 

grande aglomeração de pessoas e pode ter contribuído para a intensificação disseminação 
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do vírus de forma sanitária, sendo assim, o reflexo pode ser identificado no mês de dezembro 

em que a capital, São Luís, atingiu o quantitativo de 26.562 casos. 

No cartograma 4, referente de  janeiro a março de 2021, como consequência da alta 

circulação em todo estado, provavelmente também pela realização de festas e 

confraternizações de fim de ano e início do ano de 2021 com fluxos de viagens pelo estado 

para destinos turísticos, encontros familiares e festas clandestinas, verificou-se o  incremento 

de casos confirmados com a intensificação na ocupação de leitos clínicos acima de 98% (de 

acordo com a SES, 01/2021), Os dados também revelaram que a capital apresentava o maior 

quantitativo em janeiro com  28.104 casos confirmados e em fevereiro já ultrapassava os 

30.000, caracterizando, assim, a aceleração e  violência da 2° onda. 

 

Cartograma 2. Segundo trimestre do avanço da Covid-19 no Maranhão 

 
Fonte: SES, 2020. 

Elaboração: Os autores. 
 

Cartograma 3. Terceiro trimestre do avanço da Covid-19 no Maranhão 
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Fonte: SES, 2020. 

Elaboração: Os autores. 
 



 

 
SANTANA, R.P.; COSTA, T.R.S.; Reflexões sobre a saúde pública no território maranhense frente ao avanço da crise 
sanitária causada pela Covid-19. In. Simpósio Nacional de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e 
desafios das pandemias. X., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p. 583.  Disponível em 
https://www.anaisgeosaude.com.  ISSN 1980-5829 

 

597 

 

 
Fonte: SES-MA, 2021. 

Elaboração: Os autores. 
 

Sendo assim, outra relação que pode-se fazer com o aumento de casos é a 

mutação do vírus encontrada no país com grande potencialidade de contágio. Somado a isso, 

tem-se o relaxamento quanto as medidas de segurança, o que torna o contágio mais facilitado 

ainda e, assim, em março já somava-se o quantitativo de mais de 33.000 casos somente na 

capital. 

No cartograma 5, apresenta-se a espacialização com o intuito de comparar a 

difusão da Covid-19 no estado. Os dados revelam uma forte aceleração e o mês de abril de 

2021 sendo o pior na série, assim como em todo o país, apesar da a adoção de várias medidas 

e decretos para restrição na circulação de pessoas para conter a difusão da doença.  
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Cartograma 5. Cartograma de casos confirmados em abril de 2020 e abril de 2021 

 
Fonte: SES, 2021. 

Elaboração: Os autores. 
 

Além disso, tratando-se de uma nova doença, o tratamento consiste em 

medicamentos que tratam os sintomas que não necessariamente eliminam o vírus, trazendo 

preocupação quanto à automedicação, e à falta de informação, que podem levar ao agravo 

clínico. Sendo assim, é inegável a importância do desenvolvimento da vacina para prevenir a 

evolução do quadro clínico leve para o grave. 

 

Cartograma 6. Número de óbitos e taxa de letalidade no Maranhão 
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Fonte: SES, 2021 

Elaboração: Os autores. 
  

Neste último cartograma, tem-se o número de óbitos por município no estado, 

sendo assim, o maior quantitativo de óbitos pelo novo coronavírus se concentra na Ilha do 

Maranhão, mais precisamente na capital São Luís com 1.877 óbitos, tem-se um agravo 

também na região metropolitana do sudoeste do estado, onde se localiza os municípios de 

Imperatriz e Açailândia e se destaca também Balsas ao sul, Codó, Timon e Caxias à leste do 

estado. 

A direita tem-se o mapa baseado na taxa de letalidade. A taxa de letalidade é uma 

medida utilizada pela epidemiologia, que avalia o quantitativo de mortes em relação aos 

indivíduos que apresentam a doença ativa, ou seja, mede a porcentagem de pessoas 

infectadas que evoluíram para óbito. Dessa forma, pode-se observar que a maior taxa de 

letalidade está concentrada na Ilha do Maranhão, com destaque a São José de Ribamar, a 

região metropolitana a sudoeste do estado também concentra significativa porcentagem com 
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8,86%, e alguns municípios a leste também. Pode-se concluir que mesmo com, os hospitais 

de campanha, decretos para controle de circulação, é necessário a aceleração na aplicação 

das vacinas, pois o vírus com suas variantes se torna cada vez mais contagioso, o que resulta 

na alta taxa de ocupação de leitos por um tempo maior de internação, levando muitos dos 

pacientes a óbitos. 

 

Considerações Finais 

Após discussões dos dados apresentados, pode-se concluir que o coronavírus 

tem grande poder de contágio, o que em si não seria totalmente preocupante se o vírus 

também não fosse potente para o desenvolvimento de doenças que causam deficiência 

respiratória, em que consta o grande perigo, é a evolução de casos clínicos leves para graves, 

os quais necessitam de cuidados complexos e específicos, levando ao colapso no sistema 

público de saúde. Pode-se ainda acrescentar que os maiores acúmulos de casos da Covid-

19 se concentraram em regiões metropolitanas do estado em razão da grande circulação de 

pessoas que demandam por atividades administrativas e comerciais. 

Diversas são as condições que podem explicar as diferentes taxas 

epidemiológicas referentes ao novo coronavírus nas mais diversas regiões, como, diferença 

entre notificações de casos, acesso ao sistema de saúde pública e a qualidade, além de 

características socioambientais e também do nível de instrução educacional. 

Além disso, deve-se levar em consideração a composição da população, uma vez 

que a mortalidade tende a ser maior em populações com maior taxa de idosos, por exemplo. 

Porém, é necessário lembrar que se trata de uma nova doença, as análises ainda são 

limitadas, vários outros fatores podem contribuir para o avanço da Covid-19 no Maranhão, 

mas ainda podem ser desconhecidos. 

Portanto o que pode-se afirmar após um ano de pandemia é que o fluxo intenso 

de pessoas contribui para a aceleração na disseminação viral, que é extremamente 

necessário respeitar os protocolos de segurança para conter o vírus e, por fim, a urgência 

pela vacina, para se alcançar a imunização de rebanho. 
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ANÁLISE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 

GUARABIRA/PB  

DANTAS, Thiago dos Santos1 
MARQUES, Ana Carla dos Santos2 

   
RESUMO 

O presente trabalho busca analisar a disseminação do novo corona vírus no município 
de Guarabira/PB, considerando as medidas de sanitárias de contenção da COVID -19 
e sua efetividade frente ao aumento dos casos de infectados no município, tendo em 
vista que durante todo esse período, o poder público local tem negligenciado a 
gravidade da doença, flexibilizando medidas de restrições e até mesmo não 
obedecendo aos decretos estaduais. Guarabira/PB, localizada no estado da Paraíba, 
apresenta uma importância econômica no âmbito da estrutura da rede urbana do 
Estado, polarizando outros 26 municípios que juntos compõem a Região Imediata de 
Guarabira. Nesse sentido uma análise da situação atual de Guarabira frente a 
pandemia, contribui para o entendimento da disseminação do novo corona em 
contraponto com os interesses do comércio local.  
 
Palavras chave: Pandemia, COVID-19, Guarabira/PB.  

ABSTRACT 
 
The present work seeks to analyze the spread of the new corona virus in the city of 
Guarabira/PB, considering the sanitary measures to contain COVID -19 and its 
effectiveness in the face of the increase in infected cases in the city, considering that 
throughout this period , the local government has neglected the seriousness of the 
disease, relaxing restrictive measures and even not complying with state decrees. 
Guarabira/PB, located in the state of Paraíba, has an economic importance within the 
structure of the state's urban network, polarizing other 26 municipalities that together 
make up the Immediate Region of Guarabira. In this sense, an analysis of the current 
situation in Guarabira facing the pandemic, contributes to the understanding of the 
dissemination of the new corona in counterpoint with the interests of local commerce. 
. 
 
Keywords: Pandemia, COVID-19, Guarabira / PB. 
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INTRODUÇÃO 

 A pandemia do novo coronavírus é mais uma das tantas pandemias que já 

atingiram o mundo ao longo da história das civilizações, e essa doença é uma das que 

conseguiram atingir todos os continentes – inclusive à Antártida.  O modo com o qual a 

disseminação se deu inicialmente fez com que os países do mundo se mobilizassem 

para proteger seus territórios e consequentemente suas populações. Segundo 

Cardoso et al. (2020), um dos aspectos que mais causam preocupação por parte das 

autoridades médicas é colapso dos sistemas de saúde das diferentes regiões por onde 

passa a doença, ou seja, medidas tinhas que ser tomadas. A grande maioria dos 

países (amparados pela medicina,) adotou o isolamento social – pois o vírus espalha-

se pelo ar – como medida para frear o contágio. 

 No caso do Brasil, apesar das autoridades de saúde internacionais e dos 

pesquisadores nacionais sugerirem o isolamento social como melhor forma de 

proteger a população do vírus, muitos governantes preferiram priorizar a economia no 

lugar da saúde, mantendo comércios abertos e negando o real perigo quanto ao vírus, 

às medidas contra a doença só surgiram após muita pressão de entidades e 

organizações.  

 Na Paraíba especificamente, apesar de o governo estadual ter implementado 

medida de combate a disseminação da doença, houve muitos casos, pois não houve 

sincronia com as medidas adotadas por Prefeitos de diversos municípios, que 

preferiram manter o comércioem funcionamento, além da incipiência de medidas 

sanitárias necessárias, como a promoção de campanhas para conscientização do 

isolamento social e práticas de higienização. 

Neste contexto, está o município de Guarabira (Figura 01), considerada como 

uma Região Imediata (IBGE, 2017), apresentando por tanto uma dinâmica comercial 

importante no âmbito da estrutura da rede urbana do Estado Paraíba, mas que em 

relação as ações de combate a disseminação da COVID-19, o poder público tem se 

destacado pela negligência em relação as medidas sanitárias e o descumprimento de 

medidas implementadas pela esfera Estadual.  
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Figura 01: Localização geográfica do município de Guarabira/PB 

Fonte: IBGE, 2020 apud Nascimento, 2020.  

 

O município de Guarabira, segundo estimativa do IBGE (2020) apresenta uma 

população estimada em 59.115 habitantes, sendo definida como centro sub-regional 

de acordo com a hierarquização das cidades proposta pelo próprio IBGE, assim, 

dentro desta rede hierárquica Guarabira recebe influência e também exerce a mesma 

sobre os espaços que são dependentes dela, sendo assim o centro da cadeia 

hierárquica de rede urbana (REGIC, 2007). 

Do ponto de vista da hierarquia da Política de Regionalização da Saúde 

proposta pelo Sistema Único de Saúde desde 2006, com o lançamento do Pacto pela 

Saúde(BRASIL, 2006), no intuito de fomentar estratégias da política nacional para lidar 

com a dimensão territorial da universalização da saúde e assegurar uma ação mais 

eficaz do Estado na garantia do direito ao acesso aos serviços de saúde, o município 

de Guarabira em função de sua funcionalidade urbana é definido como 2ª Região de 

Saúde do Estado da Paraíba e também é sede da 2ª Gerência Regional de Saúde, 
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oferecendo serviços de atenção básica e de média complexidade, com regulação de 

alta complexidade para João Pessoa, capital do Estado.  

De acordo com Nascimento (2020) o município de Guarabira apresenta uma 

dinâmica e expansão comercial que fortalece sua posição de centralidade, tornando os 

municípios ao redor, cada vez mais dependente, gerando uma maior fluidez de 

pessoas que deslocam todos os dias a Guarabira para atender suas necessidades em 

serviços e saúde, educação, em outros.  

Além do comércio lojista,no centro de Guarabira existe uma feira livre que 

funciona de segunda à sábado, sendo que aos domingos o Bairro do Nordeste, que 

está localizado um pouco mais distante do centro, recebe a feira livre. Em relação a 

feira livre é importante destacar, que principalmente a quarta-feira, o sábado e o 

domingo, se configuram como os dias que mais concentram pessoas. É importante 

ressaltar também o papel da Guaraves, empresa de processamento de aves, que gera 

emprego para praticamente todos os municípios que estão inseridos na região de 

influência de Guarabira.  

 Tais fatos demonstram a centralidade e influência que Guarabira e nesta 

perspectiva, é fundamental analisar de a forma as ações de combate a pandemia 

foram gerenciadas pela instância do poder público local e como está distribuída a 

disseminação do COVID-19 no território guarabirense.  

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado inicialmente um 

levantamento bibliográfico para o aprofundamento do tema, considerando a Pandemia 

em vários níveis de escalas, sobretudo a escala local. Em seguida foi realizado um 

levantamento estatístico para a coleta de dados em relação aos casos de COVID-19 

em Guarabira/PB. Foi realizada também, uma observação de campo (seguindo os 

protocolos sanitários) para reconhecimento da área de estudo considerando sua 

importância na compreensão dos fenômenos estudados (MINAYO et. al, 2008), com o 

intuito de constatar a negligência do Poder Público Municipal em relação as medidas 

sanitárias necessárias no controle da disseminação do vírus.  
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ANÁLISE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19: O CASO DE GUARABIRA/PB 

 

É nítido que 2020 ficou marcado pela pandemia do novo coronavírus, tal crise 

cancelou diversos eventos mundiais, campeonatos esportivos nacionais foram 

paralisados e a vida cotidiana segui um ritmo diferente, além de muitas vidas que 

foram perdidas e infelizmente até a vacinação total da população muitas mais serão 

ceifadas. Cardoso et al. (2020, p. 126) afirmam que: 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou que a COVID-19, doença causada pelo vírus 
da Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 
(Sars-Cov-2), se configurava como uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional, ou seja, o nível de alerta 
máximo emitido pela entidade em seu Regulamento Sanitário 
Internacional. 

 

Como aponta Senhoras (2020, apud Oliveira, 2020) o mundo foi surpreendido, 

na virada de 2019 para 2020, com a chegada da maior pandemia dos últimos 100 

anos, a partir de uma nova classe do coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a 

doença chamada COVID-19 causando infecções respiratórias. O novo agente do 

coronavírus, no qual provoca a doença COVID-19, foi descoberto em 31 de dezembro 

de 2019 após casos registrados em Wuhan, na China.  

O fato de a OMS declarar tal doença como emergência internacional, 

praticamente um mês após a descoberta da mesma, demonstra a preocupação da 

maior autoridade de saúde do mundo sobre o mal que estava a caminho. Desde então 

“aciência vem buscando monitorar o avanço da doença, compreender suas 

características epidemiológicas e auxiliar na tomada de decisões” (Mendonça, Morais 

e Morais,2020). É necessário lembrar que os números variam de local para local, o 

que torna ainda mais importante a tomada de decisões à nível local. 

Então, qual é o papel da Geografia, portanto, nesse contexto? Afirma-se que 

não é o papel de “fazer a guerra”, mas de promover os espaços de análise sobre a 

variedade de aspectos que podem ser analisados sobre a pandemia e seus 

desdobramentos (Oliveira, 2020). A Geografia como uma ciência que estuda o espaço 
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e busca formas de entendê-lo nas mais diversas situações, possibilita que através de 

dados e informações estratégias pra lidar com a pandemia sejam traçadas. 

Como diz Guimarães et al. (2020) a difusão espacial da COVID-19 não se trata 

de um problema de saúde pública nos mesmos moldes que outras pandemias 

trouxeram, mas de um desafio a ser enfrentado cada vez mais relevante no mundo 

globalizado em que vivemos. Para piorar o novo coronavírus se mostrou facilmente 

transmissível de pessoa para pessoa, podendo ser transmitido inclusive a partir de 

pessoas que não manifestaram sintomas da COVID-19, o que torna necessária a 

busca de estratégias de combate a essa doença. 

De acordo com Guimarães et al. (2020) as doenças de transmissão pessoa a 

pessoa têm o ecúmeno como probabilidade de extensão, desde que haja as condições 

de circulação necessárias”, contudo cabe ressaltar que afastamento amplamente 

recomendado é o corporal, ou seja, entre os corpos, mas não entre as pessoas 

(Oliveira, 2020). É necessário preservar a saúde, como o autor falou não se deve se 

afastar das pessoas, mas sim se afastar corporalmente, deixar de se abraçar e 

cumprimentar por exemplo.  

De acordo com Mendonça, Morais e Morais (2020) é preciso fortalecer as 

medidas de prevenção a doença, pois a velocidade e capacidade disseminação da 

COVID-19 impõe uma série de desafios a ciência e ao próprio de sistema de saúde, 

que precisa lidar com problemas de gestão e estrutura para garantir o acesso ao 

tratamento da doença. Outro ponto a ser considerando e a subnotificação de casos da 

COVID-19, o que pode gerar dados que mostrem resultados distantes da realidade, 

comprometendo assim a compreensão do cenário real e a tomada de decisões  

Nesse contexto, segundo Cardoso et al. (2020, p.130),  

O espaço geográfico e a escala de atuação do fenômeno são 
atores tão importantes quanto o fenômeno espacial em análise. 
E se tratando de uma pandemia como a do COVID-19, em que 
a velocidade de propagação da doença no tempo e espaço de 
se dá forma muito acelerada, isso fica mais evidente ainda. Em 
função disso, somente quantificar os números de infectados e 
vítimas da doença não é suficiente pra responder uma série de 
perguntas necessárias para as tomadas de decisão. 
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 A pandemia atingiu cada país de uma forma diferente, e o modo que ela foi 

tratada pelos governantes desses países influenciou o jeito que ela os atingiu e 

consequentemente os problemas causados pela mesma, boa parte destes problemas 

se originam na dificuldade em compreender a dinâmica espacial da doença em escala 

local (Cardoso et al., 2020). Por esse motivo é de fundamental importância o Estado 

conhecer bem o território que comanda, para assim poder geri-lo da melhor forma. 

Para Kerr et al. (2020), no Brasil, o coronavírus entrou no país pela Região 

Sudeste do país, afirma que a porta inicial de casos no país foi em São Paulo, cujo 

aeroporto principal (Guarulhos) apresenta enorme movimento de voos internacionais, 

nos quais aportaram pessoas vindas principalmente da Europa, que frequentemente 

embarcaram para outros destinos. 

 No Brasil, o primeiro caso da COVID-19 foi confirmado quase dois meses 

depois do primeiro caso registrado no mundo, ocorrendo no dia 26 de fevereiro de 

2020. O primeiro óbito confirmado ocorreu apenas em 17 de março de 2020 (Chagas 

et al., 2020). O fato apontado mostra que antes de chegar ao Brasil o novo 

coronavírus circulou por quase 60 sessenta dias pelo restante do mundo. 

 Levando em consideração o fato da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter 

declarado que a COVID-19 configurava-se como emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional no dia 30 de janeiro, o governo brasileiro teve ainda vinte 

seis dias (tempo entre a declaração da OMS e o primeiro caso no país) para preparar 

medidas preventivas contra a doença. Contudo a especificidade da história da 

pandemia brasileira nos colocou diante de um Governo Federal negacionista, que a 

partir da ausência de políticas públicas e de medidas efetivas de prevenção da doença 

fez com que o país chegasse a um número expressivo de mortes e de contaminação. 

(Portella e Oliveira, 2020). 

 Nesta perspectiva, o fato de o Governo brasileiro ternegado a existência do 

novo corona vírus, com o objetivo de manter a economia circulando causou um 

impacto ainda maior do que era esperado no país e para piorar sabemos que o 

registro de casos confirmados da COVID-19 no Brasil é muito deficiente e com grande 

proporção de subnotificações, além dos casos assintomáticos e oligo sintomáticos 
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(Mellan et al., 2020, apud Guimarães et al., 2020). Infelizmente esse é um dos 

resultados de por a economia acima da vida. Oliveira (2020, p. 82) reforça que: 

Garante-se, primeiro, a vida. Depois se organiza a economia. 
Esse entendimento lógico adotado em países com governos 
sérios e comprometido com a vida de suas populações pareceu 
longe do entendimento do governo brasileiro que pouco ou 
nada soube lidar, até agora, com a maior crise sanitária do 
último século. 

  

 Para Portella e Oliveira (2020)outro agravante é o fato de o cidadão brasileiro 

ter naturalizado a doença e até as mortes em decorrência da mesma, mas o que se 

deve pensar é queno caso do vírus Sars cov2, a incerteza é total e multiplicada 

diariamente.  No dia 23 de abril de 2021, segundo o portal “Coronavírus Brasil”, o país 

apresentava 14.237.078 casos confirmados da doença e 386.416 óbitos, atualmente o 

País contabiliza 425.711 mortes e 15.285.048 casos 

 Nesse sentido, é importante ressaltar, que o SUS foi um importante agente de 

contenção para que dos danos da pandemia não estivessem ainda mais graves, 

mesmo com as dificuldades impostas pela esfera federal a equipe do SUS alcançou 

grandes feitos para preservação do povo brasileiro, e esse caso mostra a importância 

de um bom sistema de saúde nacional. Buss (2020, apud Portella e Oliveira, 2020, p. 

378) fala sobre o assunto ao dizer que, 

 

sistemas de saúde universais, integrais e equitativos, 
financiados com recursos públicos tem respondido melhor à 
epidemia do que não-sistemas, que segmentam a assistência à 
saúde da população, em função do seu poder aquisitivo e/ou 
proteção social propiciada pelo emprego.” 

 De acordo com Kerr et al. (2020) no caso do Nordeste brasileiro, pelo fato de 

região ser uma área mais carente afetou o modo que a doença se dispôs no local, pois 

os autores afirmam que a epidemia, apesar de não ter poupado as regiões mais ricas, 

vem ocorrendo de forma mais acentuada nos estados das regiões mais pobres, como 

o Norte e Nordeste”. Os investimentos para tais regiões não suprem nem as 

demandas necessárias, o que agrava ainda mais a situação.  
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Segundo o portal “Estadão” o primeiro caso de COVID no Nordeste foi 

confirmado no Estado da Bahia no dia 06 de março de 2020, ou seja, cerca de 10 dias 

após o primeiro caso no Brasil, os casos identificados na região foram, de modo geral, 

pessoas que haviam chegado de viagens ao exterior ou do Sudeste do país.  

 A omissão por parte do Governo Federal levou os estados e municípios a 

buscar fortalecer as medidas sanitárias de no combate ao COVID-19, já que a falta de 

liderança do Governo em formular uma resposta nacional consistente, levou a 

governos dos estados e administrações municipais a tomarem em suas mãos as 

decisões de responder à epidemia e as medidas para mitigá-la”. Aquino et al. (2020, 

apud Kerr et al. 2020, p. 4100) complementa dizendo: 

Na falta de políticas nacionais para o controle da pandemia, 
autoridades estaduais e municipais foram as responsáveis por 
implementar as medidas de saúde pública para reduzir a 
transmissão da COVID-19, inclusive declarando estado de 
emergência, determinando o fechamento de empresas de 
varejo e serviços, restringindo o transporte e fechando escolas 
e universidades. 

  

Segundo dados do portal “Coronavírus Brasil”, no dia 23 de abril de 2021 o 

Nordeste registrava 3.270.635 casos do novo coronavírus e 80.090 óbitos, ou seja, 

cerca de 23% dos casos de infetados e 21% dos óbitos no Brasil estão na região 

nordeste do país. Apesar de tudo cabe ressaltar que a rápida reação dos Estados do 

Nordeste, foi importante para o combate a disseminação da doença, o fato de que 

ações de mitigação foram tomadas precocemente, tão logo os primeiros casos foram 

reconhecidos, fez com que os efeitos da pandemia tenham sido amenizados (Kerr et 

al.,2020).  

 Já na Paraíba Chagas et al. (2020) informam que o Estado teve o primeiro 

caso confirmado da COVID-19 apenas no dia 21 de março de 2020, quase um mês 

após o primeiro registro no país e cerca de 15 dias após o primeiro registro na região 

nordeste. Inclusive o governo estadual foi bem rápido quanto às primeiras medidas. 

De acordo com  Kerr et al. (2020) na Paraíba, os decretos implementando as medidas 

de distanciamento social foram promulgados um dia após a notificação do primeiro 

caso da doença. 
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 A disseminação do vírus no Estado da Paraíba teve início naCapital e 

posteriormente foi se espalhando para o interior do estado, assim como em maior 

parte das Capitais, pois, depois de estabelecida a transmissão comunitária nestas 

cidades, o vírus se disseminou para o interior dos estados, muito mais fragilizados que 

as capitais (Kerr et al., 2020). Os dados do portal “Coronavírus Brasil” mostram 

que a Paraíba no dia 23 de abril de 2021 possuía 285.323 casos do novo coronavírus 

e 6.607 óbitos registrados no estado. 

 Quanto ao município de Guarabira/PB, os primeiros casos da doença foram 

confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde do município no dia 23 de abril de 

2020, ou seja, quase dois meses após o primeiro caso no Brasil, cerca de um mês e 

15 dias do primeiro caso no Nordeste e um mês após o primeiro caso na Paraíba. 

 Segundo o portal “Coronavírus Brasil” o município de Guarabira registrava no 

dia 23 de abril de 2021, 6.977 casos da doença e 105 óbitos. Para Kerr et al. (2020) é 

importante ressaltar que em Capitais e muitos municípios, medidas foram também 

adotadas de acordo com o contexto epidemiológico e político de cada local, e partir 

desse ponto que se inicia a discussão sobre o município citado, que apesar do alto 

número de infectados não adotou as medidas sanitárias recomendadas pela 

Organização Mundial da Saúde e nem as orientações dos decretos emitidos pela 

Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Paraíba. Nesse sentido, as atividades 

comerciais permaneceram funcionando normalmente e sem nenhum tipo de 

fiscalização sanitária realizada pelo poder público municipal, apenas as escolas foram 

fechadas. Com o avanço do vírus e o aumento das restrições determinadas pela 

esfera estadual, o comércio lojista teve uma redução no horário, todavia, como não 

havia fiscalização, muitos lojistaspermaneciam atendendo seus clientes, gerando uma 

intensa circulação de pessoas nas ruas e nas lojas, mesmo diante dos decretos de 

restrições.  

Nessa perspectiva, é consenso científico que as medidas para restringir a 

circulação de pessoas e, consequentemente, diminuir a propagação da epidemia, diz 

respeito a medidas de fechamento do comércio e de serviços não essenciais, 

fechamento de escolas, bem como limitação da circulação de pessoas dentro de 

bairros e entre municípios do estado (KERR et al, 2020).  
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Em relação a sua dinâmica comercial, Guarabira é apresenta uma diversidade 

de serviços e se consolida como uma importante cidade da estrutura da rede urbana 

da Paraíba, sendo considerada uma Região Imediata. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística:  

As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu 
principal elemento de referência. Essas regiões são estruturas 
a partir de centros urbanos próximos para a satisfação das 
necessidades imediatas das populações, tais como: compras 
de bens de consumo duráveis e não duráveis; busca de 
trabalho; procura por serviços de saúde e educação; e 
prestação de serviços públicos, como postos de atendimento 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Ministério do 
Trabalho e de serviços judiciários, entre outros(IBGE, 2017).  

Alémda dinâmica do comércio e do seu setor de serviços, Guarabira possui um 

hospital de referência de média complexidade para os demais municípios vizinhos, 

que é o Hospital Regional de Guarabira e também possui uma Unidade de Pronto 

Atendimento, que tem atendido especificamente casos suspeitos de COVID- 19 

referentes a Guarabira e aos municípios vizinhos, fazendo a regulação dos casos 

graves para a Capital do Estado.  

De acordo com os dados coletados nos boletins divulgados pela Secretária de 

Saúde do Estado da Paraíba, como apresentado no gráfico a seguir (Gráfico 01), é 

notável o aumento do número de infectados e os óbitos ocorridos.  
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Gráfico 01: Panorama do COVID-19 em Guarabira: número de casos e de óbitos

 

Fonte: Secretária de Saúde da Paraíba, 2021 

Na tabela apresentada (tabela 01) a seguir é possível verificar a faixa em que o 

município estava presente de acordo com o “Plano Novo Normal” do estado da 

Paraíba, de acordo com o dia da atualização desse plano, que é válido por duas 

semanas após cada avaliação. Atualmente Guarabira está na faixa laranja, pois 

apesar dos esforços do poder o público estadual em protocolar medidas sanitárias de 

restrições a circulação de pessoas, observa-se um aumento significativos nos casos 

de contaminação.  

Tabela 1: Cor da faixa de classificação segundo o Plano Novo Normal 

Nº do plano novo normal Dia do início da validade 
do decreto 

Cor da faixa 

1º avaliação 15/06/2020 Laranja 
2º avaliação 29/06/2020 Laranja 
3º avaliação 13/07/2020 Amarela 
4º avaliação 27/07/2020 Amarela 
5° avaliação 10/08/2020 Amarela 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

c

28/

04/

202

0

29/

05/

202

0

29/

06/

202

0

29/

07/

202

0

26/

08/

202

0

22/

09/

202

0

21/

10/

202

0

04/

11/

202

0

02/

12/

202

0

06/

01/

202

1

03/

02/

202

1

03/

03/

202

1

31/

03/

202

1

28/

04/

202

1
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6º avaliação 24/08/2020 Amarela 
7º avaliação 07/09/2020 Amarela 
8º avaliação 21/09/2020 Amarela 
9º avaliação 05/10/2020 Amarela 
10º avaliação 19/10/2020 Amarela 
11º avaliação 02/11/2020 Amarela 
12º avaliação 16/11/2020 Amarela 
13º avaliação 30/11/2020 Amarela 
14º avaliação 14/12/2020 Amarela 
15 avaliação 28/12/2020 Amarela 
16º avaliação 11/01/2021 Amarela 
17º avaliação 25/01/2021 Amarela 
18º avaliação 08/02/2021 Amarela 
19º avaliação 22/02/2021 Laranja 
20º avaliação 08/03/2021 Laranja 
21º avaliação 22/03/2021 Laranja 
22º avaliação 05/04/2021 Laranja 
23º avaliação 19/04/2021 Amarela  
24°avaliação 03/05/2021  Amarela   
25º avaliação 17/05/2021 Amarela 
26º avaliação 31/05/2021 Laranja 

Fonte: Secretária de saúde da Paráiba, 2021 

É possível notar que, entre os dias 28/04/2020 (primeiros casos 

confirmados no boletim estadual) e 29/06/2020, já havia 2077 casos de COVID-

19 presente no município, ou seja, praticamente no intervalo de dois meses o 

municio já apresentava mais de 2 mil casos da doença (mais de mil casos por 

mês). E até o último dado citado (28/04/2021 – exatamente um ano após o 

primeiro registro) o município possuía 7019 casos e 106 óbitos. 

Em relação as faixas de classificação, o município apresentou sete 

avaliações da bandeira laranja, e nas demais ficou na amarela. Segundo dados 

do “Portal cidades” do IBGE, a estimativa da população de Guarabira para 

2020 era de 59.115 pessoas, ou seja, até o dia 28/04/2021 cerca de 12% da 

população do município havia sido contaminada e cerca de 0,17% tinham ido a 

óbito por conta da doença. 
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A verdade é que o comércio de Guarabira nunca fechou de fato e até os 

dias atuais o poder público municipal negligencia a medidas sanitárias de 

contenção da contaminação pelo novo corona vírus. A partir da observação em 

campo, realizada nomes de janeiro de 2021, foi possível verificar que o fluxo de 

pessoas circulando é intenso, além disso, existe o fluxo de pessoas de 

municípios que fazem da região imediata de Guarabira que diariamente se 

locomovem para o centro da cidade, por diversas razões, entre ela trabalho, 

serviços bancários, comércio, serviços de saúde, etc.  

Durante a observação, foi verificado que no turno da manhã as lojas 

funcionavam normalmente e as que não podiam fazer isso trabalhavam com a 

meia porta aberta, sendo que à tarde o comércio era em sua maioria fechado, 

mas não por obrigação, mas sim porque não havia compradores nas ruas 

(esses vindos de outras cidades se locomoviam para Guarabira no horário da 

manhã). É importante ressaltar que esta restrição de horário não permanece e 

atualmente o comércio e as atividade de serviços diversos funcionam 

normalmente (Figura 02).  

 

Figura 02: Funcionamento do Comércio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dantas, 2021 
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Durante a observação realizada foi possível constar diversos pontos de 

aglomeração em frente a bancos e correspondentes bancários presentes no 

centro da cidade. Em relação a isso, é importante ressaltar que o pagamento 

do auxílio emergencial tem causado aglomeração na unidade da Caixa 

Econômica de Guarabira, além de diversos correspondentes bancários 

espalhados pela cidade. 

Outro ponto interessante em relação a disseminação do novo corona 

vírus em Guarabira, é o fato da Empresa de Guaraves Alimentos, maior 

empresa do munícipioe com papel relevante na economia local e em escala 

estadual, é considerada um ponto de disseminação do vírus, pois existem 

trabalhadores de diversos municípios, além dos seus caminhões se 

locomovempor vários Estados do país realizando a distribuição de aves e 

derivados.  

A empresa foi acusada pela impressa local de contribuir para a 

disseminação do vírus na Região Imediata de Guarabira, inclusive a empresa 

teve que paralisar suas atividades duas vezes por ordem da justiça, como 

exposto no site do UOL, relatando que a Justiça do Trabalho interditou a 

indústria avícola Guaraves, localizada em Guarabira (PB), na região do Brejo 

paraibano, alegando risco extremo de adoecimento e morte” de trabalhadores e 

familiares durante a pandemia. 

Na condição depolo comercial e de serviços, o município de Guarabira 

deveria ser referência no combate a disseminação do novo corona vírus, 

todavia, foi possível notar que poucas medidas foram adotadas em relação a 

restrições estabelecidas em decretos estaduais e na efetiva sensibilização da 

população para o respeito as medidas sanitárias necessárias para evitar a 

contaminação da doença.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O município de Guarabira,polariza o comércio, além de serviços de 

saúde, educação, entre outros, e nessa pandemia pode ter se tornado um pólo 

para a disseminação do vírus da COVID-19 em sua Região Imediata, pois a 

negligência e flexibilização do poder público municipal em relação as medidas 

sanitárias para barrar a disseminação do novo corona vírus tem contribuído 

para o aumento dos casos de infectados.  

 O vírus já ceifou milhares de vidas, e até a vacinação completa da 

população, vai ceifar outros milhares, é necessário que os governantes das 

cidades repensem, se é melhor manter a economia girando (e o vírus também), 

ou adotar as medidas corretas e proteger a população, afinal com a 

organização correta é possível preservar as pessoas e abrir o comércio de 

forma que a proteção dos consumidores seja a prioridade. O município de 

Guarabira nunca parou seu comércio durante a pandemia, nem nos momentos 

mais difíceis, assim cabe analisar se as atitudes negacionistas, foi ou não o 

certo e o mais responsável possível com a vida da população guarabirense.  

 É preciso pensar no que a sociedade precisa para passar por esse 

momento, e tal pensamento deve partir desde as escalas menores (municípios 

e áreas regionais), pois cada região possui sua particularidade e precisa ser 

analisada separadamente, para que posteriormente seja inserida em um 

contexto mais amplo. 
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Resumo: COVID-19 promoveu desde março de 2020 a pandemia de uma doença infecciosa 
emergente que comprometeu drasticamente a rotina das pessoas por todo o mundo. Sua 
transmissão se dá pelo ar e, portanto, pela proximidade entre as pessoas. Para isso, diversos 
órgãos mundiais de saúde e especialistas de muitos países recomendaram para a 
desaceleração da doença o distanciamento e o isolamento social, visando sobretudo o não 
represamento dos serviços de saúde. A cargo dos Estados e municípios a autonomia de 
fechamento e diminuição de diversos serviços fora empregado. Mesmo com tais medidas 
muitas pessoas foram contaminadas. Esta pesquisa busca evidenciar as categorias 
profissionais mais acometidas pela doença entre março e outubro do ano I da pandemia. 
Através do tratamento, filtragem e classificação dos dados disponíveis pode-se comprovar 
que profissionais relacionados às vendas e comercio em geral lideram as ocupações mais 
atingidas seguido dos profissionais de saúde de nível superior e técnico.  

 

Palavras-chave: Pandemia, COVID-19, Ocupação profissional, Londrina. 

Abstract: Since March 2020, COVID-19 has promoted the pandemic of an emerging infectious 
disease that has dramatically compromised the routine of people around the world. It is 
transmitted by air and, therefore, by the proximity between people. To this end, several world 
health agencies and specialists from many countries recommended that, to slow the disease, 
distance, and social isolation, aiming above all the non-impoundment of health services. The 
autonomy of closing and reducing various services was used by the states and municipalities. 
Even with such measures, many people were contaminated. This research seeks to highlight 
the professional categories most affected by the disease between March and October of year 
I of the pandemic. Through the treatment, filtering, and classification of the available data, it 
can be seen that professionals related to sales and commerce in general lead the most 
affected occupations, followed by health professionals of higher education and technical level. 

Keywords: Pandemic, COVID-19, Occupation, Londrina. 
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 INTRODUÇÃO 

No ano de 2020 o mundo viu-se diante do maior desafio sanitário do século, uma 
doença infecciosa emergente modificou drasticamente a mobilidade de todas as pessoas em 
diferentes níveis, em todas as partes do planeta e em todas as escalas geográficas. Doenças 
infecciosas são em grande parte causadas por agentes patogênicos e estão presentes em 
toda a história humana. Ao evoluir seu raio de alcance de um pequeno local como um bairro 
ou cidade e alcançar todos os lugares do mundo a classificação também muda, de surto para 
pandemia respectivamente. Isso ocorreu em outros momentos como a peste bubônica no 
século XIV, a varíola entre 1896 e 1980, a gripe espanhola entre 1918 e 1920 e a gripe suína 
(H1N1) em 2009 (IAMARINO & LOPES, 2020).   

A COVID-19 (do inglês, corona virus disease, de 2019) é a doença promovida pelo 
segundo coronavírus causador de uma síndrome respiratória aguda, por isso chamado de 
SARS-Cov-2. Os primeiros casos se deram em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, 
República Popular da China com origem possivelmente zoonótica, ou seja, saltada de animais 
silvestres (possivelmente morcegos) e/ou domésticos para animais humanos. Mais da metade 
das doenças infecciosas são causadas por zoonoses via protozoários, fungos, bactérias ou 
vírus. Até o presente momento, não há confirmação do animal reservatório ou de algum animal 
intermediário nessa cadeia (ZHU et al., 2020).   

Devido ao fluxo global de pessoas, no dia 26 de fevereiro o Brasil registrou o primeiro 
caso confirmado da doença (Brasil, 2020) e em 10 de março mais de 100 países por todos os 
continentes haviam diagnosticado episódios em seus territórios (RITCHIE, H. et al, 2020). No 
dia seguinte, a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou a nova doença como uma 
pandemia (WHO, 2020). 

O novo coronavírus atinge e compromete principalmente o trato respiratório e sua 
transmissão se dá pelo ar através de gotículas expelidas por pessoas contaminadas e por 
superfícies com tais gotículas. Durante os primeiros meses da pandemia não havia nenhuma 
imunidade para o vírus em humanos, logo, epidemiologicamente qualquer pessoa se limitava 
à categoria ‘suscetíveis’. Em média, as manifestações da doença se deram em casos 
assintomáticos, leves (cerca de 80%) a casos muito graves de insuficiência respiratória (5% 
a 10% dos casos). A taxa de letalidade varia com a faixa etária e condições clínicas 
relacionadas. Neste período, a letalidade esteve em torno de 20% atingindo com sintomas 
mais graves as pessoas com idade acima de 60 anos e que apresentavam comorbidades 
como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos (GUAN et al., 2020; Wang et al., 2020). 
Os sintomas mais graves são falta de ar e com isso a dependência de ventilação pulmonar, 
equipe de saúde, leitos hospitalares de enfermaria e, porventura, Unidade de Terapia 
Intensiva – UTI. 

Enquanto a hospitalização esteve em média em 10% da população acometida, tal 
proporção sempre foi uma preocupação dos epidemiologistas pois poderia comprometer a 
capacidade dos sistemas de saúde, havendo um represamento de atendimentos graves todos 
de uma vez, além da continuidade dos atendimentos habituais. Sem viabilidade de imunização 
adquirida (vacina) e nenhuma medicação comprovada no combate ao vírus, todos os órgãos 
de saúde passaram a recomendar  medidas não farmacológicas de combate à doença, via 
isolamento e o distanciamento social, melhores hábitos de higiene (lavagem correta e 
frequente das mãos com água e sabão e pelo uso de álcool 70% em gel) e etiqueta respiratória 
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(cobrir a boca ao tossir) (IAMARINO & LOPES, 2020). Tais condutas têm a capacidade de 
desacelerar os contágios em massa, livrando o sistema de saúde de um colapso.  

Como prática conhecida de outras epidemias, o incentivo foi de que as pessoas 
ficassem, trabalhassem e estudassem dentro de suas casas todo o tempo, saindo apenas 
para funções essenciais como farmácias e supermercados. Com todo o tipo de atividade de 
ensino presencial interrompida, iniciou-se o permanente debate do que poderia se configurar 
como serviços essenciais, onde grande parte da população se isola para que os trabalhadores 
essenciais possam se expor e exercer o funcionamento das funções sociais básicas. Segundo 
o Mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à COVID-19 no Brasil, em nenhum 
momento estabeleceu-se um plano nacional eficaz de combate à pandemia, incluindo a não 
determinação dos serviços considerados essenciais (CEPEDISA & CONECTAS, 2021). 

As medidas recomendadas pelos especialistas destacaram históricas problemáticas 
do Brasil, onde a desigualdade social compromete a fundamental lavagem das mãos como 
aponta o IBGE (2017) na ausência de esgotamento sanitário em 39,7% dos municípios, 
distribuídos de forma desigual entre as grandes regiões do país. O isolamento social devido 
aos tipos diversos de residência e a ausência de devido suporte econômico inviabiliza grande 
parte da população a se ausentar do trabalho, eis as amplas complicações enfrentadas 
solitariamente pelos trabalhadores que enfrentaram escassez e carências das mais variadas 
formas. Segundo a Rede Penssan (2021), em 2020, a fome atingiu 19 milhões de brasileiros, 
e em situação de insegurança alimentar contabilizam 116,8 milhões, equivalente a 55,2% dos 
domicílios.  

Somado a isso, diversos empregadores se posicionaram contra a dispensa de 
determinadas categorias profissionais por manifestações e carreatas. Devido às 
particularidades dos municípios brasileiros como densidade e outros fatores demográficos, o 
desenvolvimento e velocidade da doença também atingiu estados e regiões de maneira 
distinta.  

Esse trabalho busca trazer luz às categorias profissionais que com maior frequência 
foram contaminadas e diagnosticadas com a COVID-19, sendo estes residentes no município 
de Londrina-PR (figura 01) desde o primeiro caso confirmado no município em 16 de março 
até o final de outubro de 2020. A data da análise até outubro exclui efeitos das novas variantes 
emergentes após este período, as dinâmicas do período eleitoral, aglomerações de final de 
ano etc.  

O município de Londrina, localizado no Norte Central do Estado do Paraná possui uma 
população estimada para o ano de 2020 de 575.377 habitantes, com densidade de 306,52 
hab/km² e dispõe de 85.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.  Em 2018, o 
salário médio mensal era de 2.9 salários-mínimos. A correlação de pessoas ocupadas em 
relação à população total era de 35.9% (IBGE, 2021). Durante os primeiros dias da pandemia 
o município decretou fechamento de serviços não essenciais, proibição de aglomerações em 
eventos e a suspenção das aulas. Em seguida passou a flexibilizar os horários de 
funcionamento do comércio e abertura em datas comerciais típicas, além de gradativamente 
ampliar os ditos serviços essenciais como academias, barbearias e igrejas (OGAWA, 2020; 
WILTEMBURG, 2021; LONDRINA, 2020). 
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Figura 1 Localização do município de Londrina 

 
 

 

METODOLOGIA  

A obtenção dos dados dos casos de COVID-19 se deu via Secretaria Municipal de 
Saúde de Londrina. Para o alcance dos resultados foi realizada a escolha das variáveis que 
filtravam e definiam as ocupações. Para a realização desse levantamento foi utilizado a 
planilha no software Excel do pacote Office Microsoft 365. Dentre o universo de dados foram 
descartados todos aqueles que não se enquadravam na categoria de ‘confirmados’ e 
residentes de outros municípios, ou seja, analisados apenas residentes em Londrina. Dentre 
os 15.685 resultados disponíveis foram removidas entradas não preenchidas na categoria 
‘Ocupação’, com isso, uma perda de 51,18% de dados sobre ocupação. Após a remoção de 
respostas como: ‘sem informação’, ‘profissão não informada’, ‘menor’, ‘criança’ etc., a 
somatória do universo amostral foi de 8.028 respostas. 

Como forma de evidenciar quais palavras apareciam com maior frequência nas 
respostas, antes de serem agrupadas por categorias, foi gerado uma ‘nuvem de palavras’ pelo 
site wordclouds.com composta de todas as respostas do universo amostral. Para fins de 
refinamento do resultado foram retiradas palavras abreviadas como ‘de’, ‘aux’ etc. e 
padronizações para serem computadas como uma única palavra (‘tec_enfermagem’, por 
exemplo). Foi mantido o gênero originalmente atribuído a cada profissão quando possível. 

Figura 2 Localização do município de Londrina 
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Para mais detalhe, foi utilizado o formato quadrado, espaçamento mínimo entre palavras, sem 
máscara e fonte tamanho 600. O objetivo desse produto é expressar de forma visual a 
frequência de palavras respondidas por categorias profissionais e sua repetição, correlata ao 
tamanho de cada palavra. 

O procedimento subsequente foi o agrupamento em grandes grupos de profissionais. 
Evidenciando o tipo de trabalho desempenhado e variáveis que os distinguem quanto ao tipo 
de ambiente e nível de formação. Em síntese, obteve-se 38 categorias além de respostas 
como: aposentados, desempregados, pessoas com ocupação no lar, autônomos e respostas 
quantitativamente inexpressivas individualmente agrupadas na categoria ‘outros’. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como produto da ‘nuvem de palavras’ obteve-se por meio de uma imagem (figura 
02) as ocupações que mais se repetiram nas respostas do cadastro dos pacientes, onde o 
tamanho da palavra é proporcional à esta frequência. É pertinente relatar que os gêneros 
masculino e feminino tiveram posições diferentes em determinadas respostas e as 
frequências foram preservadas.  

 
Figura 3 Nuvem de palavras obtida por todas as respostas dos contaminados pela COVID-
19 em Londrina-PR entre março e outubro de 2020. 

 

 



 
SANTOS, W.S.; PINESE, J.P.P.; PIERI, F.M. Perfil ocupacional preliminar dos acometidos pela Covid-19 em Londrina-PR 
em 2020. In. Simpósio Nacional de Geografia da Saúde: dimensões geográficas dos impactos e desafios das pandemias. X., 
2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UFCG, 2021. p. 620-628.  Disponível em https://www.anaisgeosaude.com. 
ISSN 1980-5829 

 

625 
 

As 10 primeiras e por consequência maiores palavras da imagem são ‘Do lar’; 
Aposentado; Tec_enfermagem; Estudante; Motorista; Autônomo; Vendedora; Vendedor e 
Enfermeira. 

Visualmente e com métricas pouco precisas durante a coleta de dados dos pacientes 
durante a triagem, é possível estabelecer o perfil dos profissionais mais atingidos pela COVID-
19:  

os prestadores de serviço em balcões para vendas e os e as caixas de lojas 
(atendentes, operadores, de todo o tipo de estabelecimento, fiscais...), associados à 
comércios em geral e não apenas aos ambientes ditos essenciais; 

  os aposentados, aposentadas e pessoas ‘do lar’ (responsáveis pelas atividades do 
lar) que possivelmente foram contaminados por outros membros da família, uma vez que não 
desempenham ocupações fora da residência, em linhas gerais;  

as e os técnicos de enfermagem que numericamente são os mais expressivos no 
combate à pandemia prestando cuidado imediato aos pacientes desde a triagem, 
procedimentos rotineiros e cuidados na terapia intensiva, além da categoria de nível superior 
de Enfermeira que compartilha do mesmo ambiente e cuidados;  

os estudantes (de qualquer nível desde que tenha declarado essa ocupação) que 
mesmo ausentes do ambiente de sala de aula foram expostos significativamente,  

os motoristas que aqui incluem todas as categorias tendo o contato direto com 
pessoas,  

e os autônomos que deixam a questão em aberto sobre que tipo de exposição 
tiveram, uma vez que podem aqui representar inúmeras funções de trabalho informal. 

Todas estas ocupações participam do exercício das suas atividades em ambientes 
fechados ou parcialmente fechados e salários pouco expressivos. Tais constatações revelam 
por onde o vírus mais teve efetividade de transmissão e a classe de profissionais mais 
atingida.  

De maneira agrupada em 38 categorias, nota-se que a tendência se repete (tabela 
01).  

atendimento direto ao público e relacionado à venda como vendedores, 
balconistas, garçons e frentistas representam 10,7% dos acometidos, liderando a posição de 
contaminados, mesmo tendo havido períodos de redução e inatividade de quase todas as 
dinâmicas comerciais ao longo do período. 

A categoria dos profissionais de saúde de nível superior segue como os mais 
atingidos com 7,3% pelo atendimento na linha de frente no combate à pandemia.  

As pessoas que trabalham no lar, com 7,1% demonstram que mesmo com 
medidas restritivas e redução da mobilidade, ainda foram expressivamente atingidas. Tal 
categoria não exerce contato direto com grande contingente de pessoas cotidianamente, 
porém, reside em casas com os outros profissionais descritos, contaminados via transmissão 
comunitária. 

Ainda que munidos de equipamentos de proteção individuais (EPIs) os 
profissionais de saúde de nível técnico (aqui também agrupados os auxiliares de enfermagem) 
correspondem a 6,9% da amostragem, revelando o risco de contaminação iminente em 
ambientes hospitalares cotidianamente em procedimentos como locomoção, administração 
de medicamentos, higiene pessoal e extensas horas de trabalho diretamente com os 
pacientes. Em média, esta categoria possui os menores salários de todos os outros 
profissionais de saúde. 
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Tabela 1 Percentual das ocupações declaradas pelos confirmados de COVID-19 em 
Londrina - PR 

 

Entre as sete classes mais atingidas, os profissionais que prestam serviços de  
Ocupações que exercem funções administrativas (aqui incluso RH, TIs, Auxiliares 

administrativos etc.) foram agrupados pelo tipo de ambiente. Em média, possuem pouco 
contato com outras pessoas, em ambientes fechados ao longo do dia. Por prestarem tais 
serviços podendo potencialmente exercer o home office ainda ganharam destaque como 
função de grande contaminação, representando 6,2%.  

Por fim, os aposentados e os estudantes encerram as maiores percentagens de 
contaminados, que, mesmo com condições de isolamento ainda se enquadram nesse 
levantamento.  

 

Profissão declarada Valores absolutos
Percentual de 

trabalhadores

Balconista, vendedor de loja, garçons, frentistas, corretores 862 10,7%

Profissional da saúde nível superior (Médicos, Enfermeiros, Psicólogos etc.) 585 7,3%

Pessoas que trabalham no lar 568 7,1%

Profissional da saúde nível médio (Auxiliares e Técnicos Enfermagem, Laboratório, Raio-X) 553 6,9%

Administrativo 496 6,2%

Aposentado 495 6,2%

Estudante e estagiário 443 5,5%

Pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista, marceneiro, mecânico etc. 290 3,6%

Outra profissão de nível superior (advogado, engenheiro, contador, jornalista etc.) 239 3,0%

Motorista (de aplicativo, de táxi, de van, de mototáxi, de ônibus, transporte escolar) 225 2,8%

Professores e Pedagogos 222 2,8%

Comerciante (dono de bar, da loja etc.) 216 2,7%

Empregado doméstico, diarista, Babá (em domicílios particulares) 214 2,7%

Autônomo 188 2,3%

Alimentação, venda e atendimento (açougueiro, padeiro, cozinheiro, chapeiro ) 183 2,3%

Cabeleireiro, manicure, depiladores, esteticistas e afins 124 1,5%

Serviços Gerais 114 1,4%

Hotelaria, segurança, portaria 102 1,3%

Desempregados 96 1,2%

Faxineiro, auxiliar de limpeza (em empresa pública ou privada) 96 1,2%

Agentes penitenciários, Guardas Municipais, Policiais e Bombeiros 95 1,2%

Diretor, gerente, cargo político comissionado 84 1,0%

Operador de máquinas, montador na indústria 76 0,9%

Mecânico de veículos, máquinas industriais etc. 57 0,7%

Entregador de mercadorias 54 0,7%

Auxiliar de produção, de carga e descarga 51 0,6%

Funcionalismo público (Prefeito, Vereador, Servidores públicos) 49 0,6%

Cuidadores de idosos 48 0,6%

Artesão, costureiro, sapateiro 46 0,6%

Agricultor, criador de animais, pescador, silvicultor e jardineiro 43 0,5%

Operador de Telemarketing e telefonistas 34 0,4%

Artistas e Atletas 23 0,3%

Motorista de caminhão (caminhoneiro) 16 0,2%

Religiosos (padre, pastor, etc.) 14 0,2%

Garis, Reciclagem 14 0,2%

Auxiliar da agropecuária (colhedor de frutas, boia fria, etc.) 2 0,0%

Outros (categorias não condizentes com as anteriores) 1011 12,6%

Total 8028 100%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mesmo com a lacuna significativa de ocupação, os dados mostraram-se satisfatórios 
para estimar o perfil de ocupação dos infectados no município de Londrina. Isso demostra que 
o modo de coleta realizado na triagem dos pacientes, permite que categorias sejam 
respondidas abertamente, redigida de forma imprecisa, dificultando a compreensão, 
tabulação e posteriores análises. É, portanto, conclusivo que o banco de respostas prontas 
para ocupações deveria ser inserido na sistemática de tais formulários.  

Quanto às categorias profissionais, fica evidente que a doença atinge de forma mais 
frequente as ocupações que lidam diretamente com atendimento ao público, principalmente 
relacionado ao setor comercial e o atendimento aos pacientes contaminados, sejam por 
profissionais de saúde de nível superior e técnico. 

Os estudantes, aposentados e pessoas com ocupações do lar revelam uma lacuna 
investigativa para o rastreio de contaminação e para afirmações mais seguras da origem da 
doença e as razões destes estarem entre os mais atingidos. 

A compreensão das dinâmicas e variáveis da COVID-19 ainda está em curso, logo, 
pesquisas mais otimizadas poderão sugerir explicações da contaminação de determinadas 
categorias profissionais.  
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