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Resumo 
 
O presente estudo teve como objetivo a elaboração do mapa com as áreas de abrangências das 
13 unidades básicas de saúde (UBS) de Presidente Prudente. Num primeiro momento, 
realizamos o levantamento de diversas bibliografias sobre a questão da territorialização dos 
distritos de saúde, assim como a respeito da descentralização da política de saúde brasileira 
através do site do Ministério da Saúde (http://portal.saude.gov.br/saude), da biblioteca virtual 
da saúde, do site da Faculdade de Saúde Pública da USP (http://thesis.cict.fiocruz.br), da 
Biblioteca da FCT-UNESP Presidente Prudente (http://www.fct.unesp.br/biblioteca), entre 
outros. Por meio desta pesquisa bibliográfica, também tivemos oportunidade de ter contato 
com vários autores que discutem conceitos importantes para a realização desse estudo, como 
por exemplo, Conh (2002), Cubas (2002), Monken (2005), Barcellos (2005), Teixeira (2002). 
Posteriormente, realizou-se a análise de documentos produzidos pelo Ministério da Saúde 
(Portarias e Normas Técnicas) e pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente 
(Plano Plurianual de Saúde, o Relatório de Gestão de Saúde de 2004 e o Plano Municipal de 
Saúde de Presidente Prudente de 2006-2009). Tendo como referência estes documentos foi 
elaborado o mapa com as áreas de abrangência das UBS de Presidente Prudente por meio das 
ferramentas de cartografia digital do software Mapinfo 6.5®. A leitura do mapa indica a 
ocorrência de áreas urbanas sem cobertura das unidades básicas de saúde (10 bairros), 
totalizando aproximadamente 15.000 habitantes. De acordo com dados do IBGE, esta 
população residente das áreas de abrangência da UBS estaria dividida da seguinte maneira: na 
faixa de 0 a 10 anos, o total de 5.000 habitantes; na faixa de 10 a 20 anos, o total de 3.000 
habitantes , na faixa etária de 20 a 40 anos, o total de 2.500 habitantes ; na faixa de 40 a 60 
anos , o total de 1.600 habitantes; na faixa etária acima de 60 anos , total de 1.000 habitantes. 
Este perfil demográfico indica que a falta de cobertura prejudica, principalmente, as crianças. 
Além disto, como se tratam de habitantes de bairros bem distantes do centro da cidade e de 
difícil acesso aos serviços de saúde, os resultados do estudo permitem definir áreas 
prioritárias para a construção de novas UBS e/ou ampliação da área de abrangência dos 
serviços existentes.  
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Abstract 
 
The present research aims to map of the urban basic units of health (UBS) in Presidente 
Prudente (SP). At a first step, we carry through the bibliography survey on the question of the 
health districts, as well as regarding the decentralisation of the politics of Brazilian health 
through the site of the Health department (http://portal.saude.gov.br/saude), of the virtual 
library of the health, of the site of the Faculty of Public Health (http://thesis.cict.fiocruz.br), of 
the Faculty of Science and Technology  (http://www.fct.unesp.br/biblioteca), etc. By  this 
bibliographical research, also we had chance to have contact with some authors who argue 
important concepts for the accomplishment of this study, as for example, Conh (2002), Cubas 
(2002), Monken (2005), Barcellos (2005), Teixeira (2002). At a second step, it was elaborated 
of the map with the basic unit of health districts using of the cartographic digital tools. The 
analyses of this map indicated the occurrence of urban areas without covering of the basic 
units of health (10 neighbourhoods), totalizing approximately 15,000 inhabitants. In 
accordance with given of the IBGE, this resident population of this would be divided in the 
following way: between  zero and ten years, the total of 5,000 inhabitants; between ten and 
twenty years, the total of 3,000 inhabitants; between twenty and forty years, the total of 2,500 
inhabitants; between  forty and sixty years, the total of 1,600 inhabitants; and above sixty 
years, total of 1,000 inhabitants. This demographic profile indicates that the covering lack 
harms, mainly, the children. Moreover, as they are about inhabitants of well distant urban 
areas and difficult access to the health services, the results of the study allow to define with 
priority areas for the construction of new UBS and/or magnifying of the existing services 
areas.  
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