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RESUMO 

 

O Sistema de saúde de um município tem no seu dia-a-dia o desafio de garantir que toda a sua 

rede de atendimento e sistemas informacionais trabalhe e seja executado de forma integral, 

seguindo as prerrogativas do SUS, não só assegurando o direito ao acesso aos serviços de 

saúde como também desenvolvendo atividades que previnam as principais doenças e agravos 

que assolam os cidadãos do município. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo geral 

investigar a organização espacial dos Sistemas de Saúde do município de São Cristóvão-SE, 

com ênfase para as Unidades de Saúde conveniadas com o SUS. Através desse objetivo, um 

dos enfoques consiste em reconhecer como estão estruturadas essas unidades, e para isto 

baseou-se nos múltiplos sentidos de espaço, tanto na visão da geografia quanto na dos órgãos 

de saúde. Para tanto fez-se necessário realizar, trabalhos em campo, construção e alimentação 

do banco de dados georreferenciados e confecção de mapas temáticos. No total foram 

identificados 21 estabelecimentos de saude que fazem parte do Sistema de Saude municipal, 

ao analisar os dados recolhidos, pode-se destacar que a distribuição de estabelecimentos de 

saude é desproporcional a necessidade da população, uma vez que eles estão localizados na 

sua maioria em duas áreas, na Sede Municipal e no Conjunto Habitacional Rosa Elze, ficando 

áreas sem uma apropriada estrutura física e humana de saúde. Observou-se que a quantidade 

total de pessoas atendidas nos estabelecimentos não é proporcional ao tamanho da área de 

abrangência de cada unidade, nesse caso constata-se que deve haver um erro no 

preenchimento desses dados, que apesar de irem ate 2012 são os mais recentes. Diante dos 

resultados deste estudo, propõem-se inicialmente aos gestores distribuir as unidades de saude 

de acordo com a população coberta, distribuir as especialidades de acordo com as 

necessidades de saude, contextualizar os serviços a serem oferecidos a partir da analise de 

vida e trabalho da população local. Pois assim seria possível melhorar os serviços ofertados, 

criando-se espaços saudáveis onde o acesso a saude estará cada vez mais próxima de mudar 

de superficial para integral, beneficiando a população municipal. 

 

Palavras-chaves: Geoprocessamento; Unidade de Saude; SUS 

 

 

 



 

ABSTRACT 

   

The health system of a municipality has in their day-to-day challenge of ensuring that all its 

service network and information systems and work is executed in full, following the 

prerogatives of the SUS, not only ensuring the right of access health services as well as 

developing activities to prevent major diseases and disorders that plague the citizens of the 

municipality. In this context, this paper is to investigate the spatial organization of the city of 

São Cristóvão-SE Health Systems, with emphasis on Health Units agreements with the SUS. 

Through this goal, one approach is to recognize how these units are structured, and this was 

based on multiple meanings of space, both in geography and in view of health agencies. For 

this it was necessary to carry out the field work, construction and supply of georeferenced 

database and preparation of thematic maps. In total 21 health establishments that are part of 

the municipal Health System, to analyze the data collected were identified, it can be noted that 

the distribution of health facilities is disproportionate to the need of the population, since they 

are located mostly in two areas, the Municipal Headquarters and Housing Complex Rosa 

Elze, leaving areas without a proper physical structure and human health. It was observed that 

the total number of people served in the establishments is not proportional to the size of the 

coverage area of each unit, in this case it appears that there must be an error in filling these 

data, despite going up in 2012 are the most recent. Given the results of this study, we propose 

initially to managers distribute the units of health according to the population covered, 

distribute specialties according to the needs of health, contextualize the services to be offered 

from the analysis of life and work local population. Otherwise it will be possible to improve 

the services offered, creating healthy spaces where access to health will be increasingly closer 

to changing surface integral, benefiting the local population. 

 

Keywords: GIS; Health unit; SUS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Localizado no Território da Grande Aracaju, o município de São Cristóvão faz limites 

com os municípios de Aracaju a leste, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras ao norte, e 

Itaporanga D’Ajuda a oeste e sul.  De acordo com os dados do censo demográfico de 2010 

realizado pelo IBGE, o município tem 78.864 habitantes numa área de 437 km
2
, totalizando 

180,31 hab/ km
2
, sendo 84,5% residente nas áreas urbanas e 15,5% residente nas áreas 

consideradas rurais. 

Comparado com o ano de 2000, o município apresentou um crescimento populacional 

considerável de 14.217 habitantes a mais, intensificando assim um dos principais problemas 

enfrentados pela administração municipal, que é assegurar constantemente a ação das 

secretarias e subdivisões administrativas do município. 

Uma das secretarias que chama a atenção por aparecer constantemente entre as mais 

criticadas nos meios de comunicação, pelas dificuldades apresentadas em garantir um dos 

direitos fundamentais da cidadania presente na Constituição Federal (BRASIL, 1988), é a 

Secretaria Municipal de Saúde, onde dá para perceber que existe certo grau de desorganização 

estrutural e operacional. Uma vez que a organização espacial dos Sistemas de Saúde, não 

parece satisfazer as necessidades básicas da população local, já que uma considerável parcela 

busca assistência em outros municípios, como Aracaju e Itaporanga D’Ajuda, exigindo destes 

uma cobertura e uma infra-estrutura maior nos seus programas municipais de saúde. 

Como os Sistemas de Saude consistem na união de serviços do setor público e 

privado, voltados para a manutenção da saude, entender como ele está sendo organizado no 

município torna-se importante, já que estes sistemas têm como obrigação social e legal, 

garantir meios para que os indivíduos “façam frente a riscos sociais, como o de adoecer e 

necessitar de assistência, para os quais, por meios próprios, não teriam condições de prover” 

(ELIAS, 2010) 

No município de São Cristovão a forma de divisão adotada dos Sistemas de Saude é a 

mesma que os demais municípios brasileiros, que é a divisão em três subsetores:  

 

[...] o subsetor público, no qual os serviços são financiados e providos pelo Estado  

nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo os serviços de saúde militares; o 

subsetor privado (com fins lucrativos ou não), no qual os serviços são financiados de 

diversas maneiras com recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de 

saúde suplementar, com  diferentes tipos de planos privados de saúde e de apólices 

de seguro, além de subsídios fiscais. ( PAIN, 2010) 
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Mas mesmo seguindo as mesmas diretrizes que os outros municípios, algo no seu 

modo de gerenciamento não permite a eficácia do Sistema de Saude como é esperado pela 

Organização Mundial da Saude - OMS, pois mesmo possuindo todos os níveis assistenciais 

necessários, existem áreas populacionais fora do atendimento periódico e da assistência 

necessária para a manutenção da sua saude. A partir disso levantou-se a questão de que um 

dos possíveis motivos dessa desproporcional distribuição assistencial poderia ser a forma em 

que os responsáveis por esse processo vêem e delimitam o espaço municipal.  

Com o intuito de buscar respostas para esta e outras questões, este estudo tem como 

objetivo investigar a organização espacial dos Sistemas de Saúde, onde estarão em destaque 

as Unidades de Saúde existentes no município, com a possibilidade de incluir caso seja 

necessário os estabelecimentos privado e sindical que possuem convênio com o SUS. 

Através desse objetivo, um dos enfoques consiste em reconhecer como estão 

estruturadas essas unidades, e para isto deverá se basear nos múltiplos sentidos de espaço, 

tanto na visão da geografia quanto na dos órgãos de saúde. Para que assim, além de apontar 

caminhos para um melhor planejamento e gestão, possa-se buscar entender e explicar os 

principais problemas existentes na administração da saúde no município. 

Esses problemas fazem parte da hipótese desta pesquisa, que questiona qual o real 

motivo dessa “precariedade “ na construção de territórios saudáveis. Se é algo decorrente das 

próprias ações das unidades de saúde, principalmente na atenção primária, que somente 

estabelecem ações e praticas de saúde no primeiro nível, de abordagem clinica, sem 

contextualizar os sujeitos em seus territórios de vida e trabalho. 

A abordagem e o desenvolvimento desse trabalho têm importância social na medida 

em que ele tenta apontar caminhos para um melhor planejamento e organização do Sistema de 

Saude público a partir da analise da infra-estrutura de ofertas e serviços das unidades de saude 

existentes no município de São Cristóvão. Após a sua concretização, conforme prometido ao 

Conselho de Saude do município ele irá servir de base informacional para que eles possam 

fiscalizar melhor o trabalho da secretaria, já que eles não possuem tais informações essências, 

assim eles poderão organizar e mobilizar mudanças necessárias no município.  

 

A dissertação encontra-se dividida em três capítulos e considerações finais: 

Capítulo I: Geografia da Saude: A Saude Como a Expressão do Bem-Estar: 

Corresponde à fundamentação teórica desta dissertação. O tópico Saúde sob o olhar 

geográfico: propõem algumas reflexões acerca da evolução da Geografia da Saúde no mundo 

e no Brasil, a partir da sistematização da sua produção intelectual. O Sistema da Saúde no 
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Brasil: permite uma discussão sobre o modelo de sistema adotado, e como ele esta sendo 

desenvolvido e estruturado para atender a demanda da população brasileira. O Processo de 

Regionalização da Saúde no Estado de Sergipe discute todo o processo de regionalização 

do estado, para uma melhor compreensão do que o município de São Cristóvão utiliza como 

base organizacional. Aplicação de sistemas de informações geográficas na saúde: discute 

as inovações metodológicas à disposição da Geografia diante da necessidade de representar a 

realidade cada vez mais complexa em que se dá a relação espaço-saúde no mundo 

contemporâneo. 

Capítulo II: Apresenta os aspectos sócio-ambientais da área em estudo, e a partir 

destes permiti identificar os condicionantes que favorecem a ocorrência da doença no 

município. Como também, os aspectos socioeconômicos. 

Capítulo III: Corresponde à parte dos seus resultados e discussões. Em suma, este 

capítulo substantiva as informações dos capítulos anteriores. 

Considerações finais: Sintetiza os achados da pesquisa, de forma a apontar os 

principais pontos a serem resolvidos ou modificados pelo poder público. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar a organização espacial dos Sistemas de Saúde adotada no município de São 

Cristóvão. 

 

2.2 Específicos 

 Analisar a estrutura do Sistema de Saude de São Cristóvão/SE; 

 Analisar a distribuição dos estabelecimentos de saúde; 

 Espacializar e demarcar os limites das áreas de atuação dos serviços oferecidos à 

população local; 

 Identificar as principais doenças tratadas nos estabelecimentos; 

 Analisar o contexto socioambiental associado às doenças encontradas nos 

estabelecimentos de saude; 

 Propor medidas de reestruturação para melhorar a atenção a saude em São 

Cristóvão/SE; 
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CAPITULO I 

 

3. GEOGRAFIA DA SAUDE: A SAUDE COMO A EXPRESSÃO DO BEM-ESTAR 

3.1 A Saúde sob o olhar geográfico 

 Desde os tempos antigos até os dias atuais a saude vêm sendo abordada de diferentes 

maneiras, passando por teorias que o abordam sob aspectos míticos, espaciais, ecológicos, 

econômicos, e sociais. Dentre várias maneiras de se conceituar o termo saúde nos ambientes 

acadêmicos o mais aceito e difundido atualmente é o da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) que define saúde como “o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não 

simplesmente a ausência de enfermidade”, esse conceito juntamente com a Lei 8080/90, que 

afirma que a saúde  

 

tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica do País (BRASIL, 1990, art. 

3º). 

   

Justifica a presença da ciência geográfica nos estudos voltados a saúde, pois a 

geografia quando bem trabalhada ajuda a entender e intervir nos principais problemas de 

saude e no enredamento das relações entre ambiente, sociedade e território. Estas e outras 

questões vêm sendo abordadas por um dos ramos da Geografia Humana, chamada 

inicialmente de Geografia Médica, passando por várias denominações ao longo da sua 

evolução como topografia médica, patologia geográfica, epidemiologia geográfica, medicina 

geográfica, geopatologia, dentre outros até a denominação atual, Geografia da saúde, que 

possui conexões muito próximas com a Epidemiologia e o Planejamento de Saúde. 

 

A geógrafa Paula Santana conceitua a Geografia da Saúde como 

 

uma área científica que integra temas da Geografia Física (Climatologia Regional e 

Local, por exemplo) e temas da Geografia Humana (Urbanização, Demografia e 

Planejamento, por exemplo), constituindo-se uma área do saber de compreensão 

global, preocupada com os problemas atuais e a diferentes escalas, úteis [...] para os 

que irão integrar equipes pluridisciplinares nas áreas de Ambiente e Planejamento e 

Ordenamento do Território. Ou seja, a Geografia da Saúde ocupa uma posição 

nodal; é um espaço onde convergem ou se cruzam fenômenos naturais e sociais 

(SANTANA, 2004). 
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Os antecedentes da Geografia da Saúde surgem com Hipócrates (460 a 377 AC) na 

antiguidade clássica ocidental com a Geografia Médica cuja obra Dos ares, das mares e dos 

lugares “constituiu-se, por mais de dois milênios, uma importante fonte para os estudos 

ligando saúde humana e ambiente” (VIEITES, 2012), uma vez que ele volta sua atenção para 

o espaço geográfico, deixando de lado as explicações sobrenaturais sobre as doenças. 

Durante muitos anos a visão de Hipócrates prevaleceu nas produções científicas na 

Geografia Médica, novos rumos surgem entre os séculos XVI e XVII, com as novas relações 

com o ambiente, modificadas pelo processo de colonização e pelo surgimento de novas rotas 

comerciais. Já no século XVIII, surge o pensamento médico higienista cujo “enfoque era dado 

ao modo de vida e ás organizações sociais” (PEDROSA, 2011), em torno desse pensamento 

destacaram-se estudos empíricos que utilizavam aspectos geográficos junto com a estatística 

chamados de Topografias Médicas, que ofereciam estudos detalhados sobre as localidades de 

interesse cientifico. Nesta fase destacou-se Ludwing Finke cuja obra é considerada por alguns 

autores como o primeiro tratado cientifico de Geografia Médica, onde a doença é analisada 

pela observação do mundo.  

Nas ultimas décadas do século XIX a Geografia Médica ganhou impulso com as 

contribuições de Pasteur, que impulsionou “os estudos em microbiologia dos agentes 

etiológicos, sob a perspectiva da unicausalidade das doenças, bem como nos estudos sobre 

imunidade aos agentes infecciosos” (PEDROSA, 2011).  

Também contribuiu nessa época com as suas abordagens ecológicas na Geografia 

Médica o russo Pavlovsky com a elaboração de dois conceitos, o primeiro denominado de  

“conceito de foco natural” onde considerava os aspectos físicos do ambiente em que o homem 

está inserido como determinante para a transmissão de doenças, e o segundo denominado de 

“conceito de foco antropopúrgico no qual considerava o espaço modificado pelo homem. 

Outro autor que contribuiu nessa fase da Geografia Médica foi o francês Max Sorre com o 

conceito de complexo patogênico que buscava “um maior contato da Geografia Humana com 

as Ciências Biológicas e, em especial, com a Ecologia, para os estudos das doenças 

infecciosas” (PEDROSA, 2011)  

Max Sorre considerava “[...] a Geografia Médica como uma disciplina científica, 

quando discute acerca da grande importância da mesma enquanto parte da Geografia 

Humana” (VIEITES, 2012). De acordo com Vieites (2012) a partir de seus estudos Sorre 

consegue criar uma relação entre as doenças e as características geográficas, físicas e 

biológicas do lugar onde se encontram, mostrando-nos aí o objeto de estudo da dinâmica 

epistemológica da Geografia Médica. Vários outros autores contribuíram de forma direta ou 
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indireta a evolução da Geografia Médica ao longo dos anos com os seus estudos científicos, 

podemos citar entre eles Samuel Pessoa, Carlos Lacaz, Luiz Jacinto da Silva e Roberto 

Medronho cujas definições contribuíram nos novos estudos acerca do tema.  

Após essa fase a Geografia Médica passou por vários movimentos de renovação 

acompanhando a Geografia nas suas mudanças internas, ocasionando um grande 

desenvolvimento dela em todo o processo evolutivo. O seu reconhecimento oficial aconteceu 

somente em 1949 no Congresso Internacional de Lisboa, e em 1976 no Congresso de Moscou 

foi renomeada para Geografia da Saúde que “passou unir os conteúdos de Geografia Médica 

(catalogação e registro das doenças) com todo o aparato de prevenção, infraestrutura e demais 

recursos para evitar a incidência de enfermidades” (VIEITES, 2012 apude OLIVEIRA, 1993). 

  A partir dessa modificação a Geografia da Saúde passa a ter como papel “reconhecer 

as relações entre a saúde, meio natural e meio humanizado [...] um geógrafo que deseje seguir 

este ramo geográfico deverá considerar não apenas os condicionantes físico-naturais, mas 

também as relações sócio-econômicas e culturais no espaço geográfico”. (VIEITES, 2012) 

 

A maior contribuição da geografia para os estudos de saúde é antiga, mas vem sendo 

retomada com a Geografia Critica a partir da década de 1970. Segundo essa 

abordagem, o espaço geográfico não é um espaço abstrato, sinônimo de superfície 

ou área da geometria, nem o espaço natural. O espaço geográfico é o espaço social 

onde se dão as relações humanas, é um espaço relacional. (BOMFIM; MEDEIROS, 

2008, p14) 

 

             De acordo com Silva (1985) é através do espaço geográfico que a epidemiologia, 

“ciência que estuda os padrões de ocorrência de doenças em populações humanas e os fatores 

determinantes destes padrões” (Lilienfeld, 1980 apud Menezes) [...] pôde superar uma visão 

não histórica do processo biológico e ao mesmo tempo entender os fatores econômicos, 

sociais, políticos e culturais responsáveis pela produção das doenças endêmicas e epidêmicas.  

Utilizando-se do espaço como conceito chave, Guimarães (2001) afirma que, “há uma 

grande quantidade de epidemiologistas trabalhando com as ferramentas da geografia”, como 

exemplo a cartografia digital onde os profissionais utilizam os aplicativos de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) para a espacialização dos dados de saúde, “mas a mão 

contrária não se faz com a mesma intensidade, uma vez que encontramos poucos trabalhos de 

geógrafos dedicados ao tema da saúde” Guimarães (2001). 

 Essa “baixa” produção cientifica de geógrafos sobre a saúde tornou-se evidente no 

decorrer dos anos, pois tornou de acordo com alguns autores a evidente “necessidade de 

definir um ‘espaço geográfico’ para a estruturação e organização dos serviços de saude 

compatíveis com as necessidades e os problemas demandados pela população” (GONDIM, 
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2009, p.13), porque assim não só teria um maior controle dos serviços, como também 

melhoraria a atuação dos profissionais.  

 

Para Bonfim et al,  

 

[...] compreender a organização do espaço possibilita uma maior aproximação dos 

fatores relacionados ao desenvolvimento das doenças e da sua distribuição entre os 

diversos grupos sociais. As desigualdades espaciais precisam ser identificadas para 

que se possa qualificar e organizar os serviços de saude de acordo com as 

particularidades de cada área geográfica. (BONFIM et al, 2008, p.50) 

 

Como forma de ajudar a difundir o conceito de espaço geográfico ou espaço 

socialmente organizado nos estudos sobre a saúde, um dos autores brasileiros que mais 

contribuíram foi o geógrafo Milton Santos, pois de acordo com Czeresnia e Ribeiro (2000, p. 

602), “os conceitos de espaço geográfico propostos por Milton Santos constituem uma das 

referências mais importantes para as análises da relação entre espaço e doença, especialmente 

as produzidas no Brasil” 

 

A reflexão sobre o pensamento de Milton Santos e a saúde pública brasileira se faz, 

obviamente, pela influência que a vasta produção teórica desse autor legou para a 

ciência em geral e para a saúde pública em particular. Não que Milton Santos tivesse 

dedicado parte de sua vida em estudos sobre Geografia da Saúde, mas certamente a 

preocupação desse autor com o objeto da ciência geográfica acabou por 

proporcionar uma revisão epistemológica do conceito de espaço e território e, dessa 

forma, ser capaz de influenciar as demais ciências, como a Economia, a Sociologia e 

a Epidemiologia. (FARIA, R. M.; BORTOLOZZI, A. 2009, p 33) 

 

Milton Santos em seus trabalhos descrevia o espaço como um processo, uma 

construção social, ou seja, “o espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 

inter mediados pelos objetos, naturais e artificiais” (SANTOS, 1988, p 25). Ele ainda 

afirmava que o espaço “está no centro das preocupações dos mais variados profissionais”, e 

por isso “é o mais interdisciplinar dos objetos concretos” (SANTOS, 1988, p 21). Assim “[...] 

em cada momento do processo produtivo, teremos um espaço determinado e específico, uma 

vez que ele será produzido em função das exigências e necessidades da sociedade”. 

(CARLOS, 1994, apud BARBOSA, 2008, p.37. 

 Com o passar dos anos as novas contribuições sobre as definições de espaço se 

somaram com as antigas, ampliando o leque de discussões e analises, já que ele é considerado 

um conceito chave para se estudar as relações de produção e reprodução da sociedade. Pode-

se dizer que “[...] o espaço organizado pelo homem desempenha uma papel na sociedade, 
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condicionando-a, compartilhando do complexo processo de existência e reprodução social 

(CORRÊA, 1996, p.28)  

 

 Nesse contexto Moreira (1982 apud Braga, 2007, p.69) entende o espaço geográfico  

 

como estrutura de relações sob determinação do social; é a sociedade vista com sua 

expressão material visível, através da socialização da natureza pelo trabalho. É uma 

“totalidade estruturada de formas espaciais”. [...] o espaço organizado socialmente é 

“formação sócio-espacial, que é a expressão fenomênica da complexa trama da 

formação econômico-social” 

 

 Nos últimos anos no campo da saúde a categoria espaço vem sendo amplamente 

utilizada, “como uma abordagem fundamental para dar suporte ao conceito de risco em 

função das múltiplas possibilidades que se tem em localizar e visualizar populações, objetos e 

fluxos, e de se espacializar a situação de saúde” (GONDIM, 2009, p.2). E essa espacialização 

é realizada através da distribuição de indicadores sócio-econômicos, sanitários e 

geoambientais que expõem as condições de vida das pessoas em seu interior. 

 Para Milton Santos, tem-se que ter em mente que espacialização não é a mesma coisa 

que espaço, para ele a diferença consiste em um simples critério, onde a espacialização é 

funcional, e o espaço é estrutural. A espacialização de acordo com ele vai ser sempre o 

presente, “mutável, circunstancial, produto de uma mudança estrutural e funcional” 

(SANTOS, 1988, p.26), e para entendê-lo melhor não se deve vê-lo como apenas o resultado 

do movimento da sociedade, já que depende do espaço para se realizar, e sim como um 

“momento das relações sociais geografizadas, o momento da incidência da sociedade sobre 

um determinado arranjo espacial” (SANTOS, 1988, p.26).  

E na área da saúde conhecer essa diferença é importante, uma vez que essas relações 

sociais e incidências favorecem ou não o surgimento de determinadas doenças.  Pois, 

dependendo dos critérios escolhido para juntar ou separar pessoas e lugares, podemos 

destacar ou minimizar diferenças, podendo tomar mais a frente uma proporção que afete os 

modelos básicos de assistência e praticas sanitárias oferecidas pelo setor. Uma vez que o 

espaço segundo Barcellos (2000, apud Barbosa, 2008, p. 47) não só viabiliza a circulação de 

agentes, “mas estabelece um elo, unindo, de um lado, grupos populacionais com 

características sociais que podem magnificar efeitos adversos e, do outro lado, fontes de 

contaminação, locais de proliferação de vetores [...]”.  

 

Barcellos et al. ainda afirma que  
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a elaboração de diagnósticos e planejamentos em saude é facilitada quando há maior 

identidade entre a população e seu território, sendo necessário adotar unidades 

espaciais para a consolidação de indicadores. Apontam a “situação de saude” como 

uma manifestação do lugar e sua análise como intrinsecamente espacial. 

(BARCELLOS et al., 2002 apud GUERRA 2010, p. 14) 

 

 No entanto embora tenham ocorrido várias discussões sobre a melhor maneira dos 

gestores utilizarem a espacialização no desenvolvimento e organização dos Sistemas de 

Saúde, eles ainda recorrem a territorialização, como “ferramenta para localização de eventos 

de saúde-doença, de unidades de saúde e demarcação de áreas de atuação” (GONDIM, 2008, 

p.4), produzindo em sua maioria analises de saúde fragmentada e descontextualizada. Sendo 

vista por muitos pesquisadores, principalmente geógrafos com restrições, que argumenta “ser 

um equívoco falar em territorialização da saúde, pois seria uma tautologia já que o território 

usado é algo que se impõe a tudo e a todos, e que todas as coisas estão necessariamente 

territorializadas. (GONDIM, 2008, p.4) 

 

 Para Santos, A. A. (2009, p.169) 

 

Os territórios, com sua noções de limites, franjas e fronteiras intrínsecas ao seu uso, 

acabam por gerar espaços encobertos, espaços de omissão do poder publico, zonas 

encobertas da ação publica pela frieza de números e estatísticas, que igualam os 

diferentes, e diferenciam os iguais, afastando a saude publica do principio da 

universalidade. 

 

 

 Segundo GRANDO (2011, p.161), o território pode ser entendido como apenas um 

recorte administrativo para o planejamento em saúde, já que é visto por muitos pesquisadores 

como se não tivesse uma forma determinada, ou seja, amorfo. Ele ainda afirma que o 

território é não mais que uma localidade instituída para o gerenciamento da saúde, diferente 

do real poder que ele engendra numa sociedade.  

 Mesmo sendo alvo de muitas críticas, a territorialização ainda é considerada por quem 

a utiliza como, um ponto de partida para a organização dos serviços e das praticas de 

vigilância em saúde e “como um dos elementos do tripé operacional da vigilância em saúde 

junto com as práticas e os problemas sanitários se constituindo como uma das ferramentas 

básica para o planejamento estratégico situacional” (GONDIM, 2009, p.13) 

 Ao observar os trabalhos voltados a Geografia da Saúde, epidemiologia e Geografia 

que discutem todo esse dilema na qual a linha de raciocínio segue a organização da saúde, 

ainda não dá para determinar o caminho “certo”, uma vez que cada um aborda sob seus 

aspectos de interesse, esquecendo muitas vezes a interdisciplinaridade que deve existir nessas 
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ciências para uma melhor evolução do ponto em comum, que é a melhoria da saúde da 

população. 

 

3.1.1 Aplicação da Teoria dos Lugares Centrais na Geografia da Saude 

 A compreensão de alguns aspectos locacionais e distribuição de serviços podem ser 

discutidas a partir da Teoria dos Lugares Centrais desenvolvida pelo geógrafo alemão Walter 

Christaller, que com o seu trabalho contribuiu fortemente sobre os estudos de redes urbanas, 

que “apesar de caracterizar-se como uma teoria assentada numa visão bastante econômica, 

ainda foi base de diversos estudos sobre a rede urbana, desde a década de 1940, influenciando 

notadamente vários autores brasileiros.” (OLIVEIRA, 2003). 

 

A “teoria dos lugares centrais”, elaborada em 1933, trata a relação entre capital-

interior numa perspectiva espacial; essa relação traduziu a presença de uma 

hierarquia entre cidades determinadas pela lógica da “extração tributária” e pelas 

necessidades da “circulação mercantil” estabelecidas de forma permanente no 

território. A racionalidade dos agentes sociais envolvidos, tais como os varejistas e 

prestadores de serviços, de um lado, e os consumidores finais, de outro, geram 

localizações otimizadas por parte dos primeiros e deslocamento racionais por parte 

dos segundos, nos quais, para um dado bem ou serviço, o custo e o tempo são 

minimizados. (OLIVEIRA, 2003, p. 102) 

 

 Esta teoria é importante por que ela trata de um tema relevante que é de organização 

espacial de distribuição de bens e serviços, e é essa parte que nos interessa abordar essa teoria 

num estudo sob o prisma da Geografia da Saude. Convém destacar que não foi possível 

encontrar nenhum trabalho que relacionasse esta teoria com as questões da saude, o que 

dificultou ainda mais o desenvolvimento, já que ela é utilizada em grande proporção em 

termos econômicos. 

 Podemos dizer que a teoria de Christaller na saude aplica-se quando ele afirma em 

seus estudos que existe uma hierarquia de localidades centrais, “nos quais os centros de um 

mesmo nível hierárquico oferecem um conjunto semelhante de bens e serviços e atuam sobre 

áreas semelhantes” (CORRÊA, 2001, p.41). Colocando em termos para estudos na área de 

saude, podemos entender isso a partir da analise da relação dos Sistemas de Saude com a 

população que ele atende, cada serviço ofertado dentro do sistema segue o mesmo padrão pré-

determinado pelos órgãos responsáveis, tanto a quantidade de servidores, quanto o tipo e a 

estrutura do serviço que vai ser ofertado naquela área vai ser de acordo com o seu nível de 

hierarquia. 
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Os de hierarquia superior vão esta em poucas localidades, oferecem mais serviços e 

atraem um maior numero de pessoas de outras localidades carentes destes serviços, por 

possuir um alcance espacial máximo; os de hierarquia de nível médio vão possuir uma 

estrutura menor que a anterior, mas vai ofertar serviços suficientes para atender as 

necessidades da população que fica em seu entorno; os de menor hierarquia vão estar mais 

distribuídos por toda a área e vai se basear no número de habitações que estão sob sua 

responsabilidade para determinar o seu contingente de recursos humanos, mas os serviços 

ofertados serão os mesmos e de natureza básica e assistencialista, ele vai possuir um alcance 

espacial mínimo em relação aos outros estabelecimentos. 

 

Desse modo, haveria a constituição de uma hierarquia de cidades, em que, no nível 

mais elementar, estariam as cidades produtoras basicamente de bens e serviços, 

aqueles mais procurados pela população para sua reprodução social cotidiana, e, do 

outro lado, estariam os centros urbanos maiores, geradores de produtos e serviços 

mais especializados para uma área territorial mais extensa. (OLIVEIRA, 2013, 

p.104) 

 

 A demanda populacional é quem determina inicialmente onde serão alocados os 

estabelecimentos, áreas com maior concentração populacional irá atrair maiores investimentos 

financeiros e investimentos de serviços públicos, consequentemente serão áreas de locais 

centrais e irão influenciar os produtos e serviços das demais áreas. Caso este local central não 

tenha o serviço necessário ou que este serviço seja mais caro a população se desloca para 

outra mais próxima de maior hierarquia que ofereça serviços mais especializados e de 

menores preços. 

  

3.1.2 Principais colaboradores para o desenvolvimento da Geografia da Saude no 

Estado de Sergipe 

 Como foi abordado anteriormente vários autores ao longo dos anos contribuíram para 

a fixação da geografia da saude no meio acadêmico, e inúmeros são os trabalhos publicados 

que abordam temas que relacionam a saude sob vários viés geográficos. Em nível nacional, 

muitos autores se destacam, cabe aqui fazer um breve levantamento de alguns autores que 

ajudaram a consolidar esta dissertação, como Elisa Pinto de Almeida com o estudo “A saúde 

no Brasil no período técnico-científico-informacional” que por intermédio do conceito de 

território usado buscou desvendar as distintas situações geográficas que marcaram a 

organização dos serviços de saúde, especialmente no atual período histórico, marcado pelo 

aprofundamento do processo de globalização da economia. Também contribuiu através de 
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suas publicações entre elas destacam-se: “Os serviços de saúde no Estado de São Paulo: 

Seletividades Geográficas e Fragmentação Territorial, Uso do Território e os novos desafios 

do SUS no Estado de Alagoas”, “A imobilidade relativa e seus desdobramentos no uso dos 

serviços públicos de saúde”, “Os riscos para a saúde pública: os serviços privados de 

saúde” (capitulos de livros); “O uso do território brasileiro e a segmentação dos serviços de 

saúde” (artigo apresentado no X Encontro de Geógrafos da América Latina). 

Também se destacou Francisco Assis Mendonça, com o estudo “Contingencias 

Socioambentais da Dinamica Espacial da Dengue no Centro-Sul do Brasil: Riscos e 

vulnerabilidades face à urbanização e mudanças climáticas”, “Clima Urbano e Dengue nas 

Cidades Brasileiras: Riscos e Cenários em Face das Mudanças Climáticas Globais” e 

“Mudanças Climáticas / Aquecimento Global e Saúde / Dengue: Interações, evolução e 

dinâmica na Região Sul do Brasil”.  

Outro autor que se destaca é Ana Luiza D'avila que atua principalmente nos seguintes 

temas: Política de Saúde, Economia Política da Saúde e Saúde e Desenvolvimento, e cujo 

currículo é repleto de publicações que servem de referencias no estudo da geografia da saude, 

como exemplos têm o livro Saúde, Desenvolvimento e Território e os estudos “Rede de 

atenção às urgências e emergências: avaliação da implantação e desempenho das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA)” e “Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Redes de 

Atenção à Saúde no Brasil” 

Os autores que mais influenciam o Brasil contemporâneo são Raul Borges Guimarães, 

Christovam Barcellos, que mesmo com perspectivas diferentes servem de referencias na 

geografia da saude através de seus estudos. Raul Borges Guimarães trabalha na área de 

Geografia, com ênfase em Geografia da Saúde, cujos estudos tentam explicar as interfaces 

entre o urbano e a saude, o regional e a saude, entre seus estudos atuais destacam-se 

“Geografia da saúde: mapeamento da biodiversidade e distribuição espacial de vetores de 

patógenos infecciosos e parasitários em ambientes naturais, agrícolas e urbanos no Pontal 

do Paranapanema, São Paulo”, “Política pública de saúde mental e o suicídio no Paraná-

BR: uma abordagem geográfica” e “Saúde urbana: velho tema, novas questões”.   

Já Christovam Barcellos atua na pesquisa e ensino de Geografia da Saúde com ênfase 

em vigilância em saúde, desigualdades sócio-espaciais, saneamento e saúde, e mudanças 

ambientais e climáticas globais, usando técnicas de geoprocessamento, análise espacial, e 

indicadores de saúde. Entre seus estudos atuais destaca-se “Mudanças climáticas e saúde 

humana: vulnerabilidade socioambiental e resposta a desastres climáticos no semiárido 

brasileiro”, “Estudo sobre o impacto das mudanças climáticas na ocorrência de doenças 
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vetoriais como dengue e malária nos biomas brasileiros”, e o “Observatório Nacional de 

Clima e Saúde”. 

Em Sergipe podemos destacar alguns autores que também adotaram a geografia da 

saude nos seus estudos para explicar diferentes situações, de diferentes lugares, cabe aqui 

nessa parte mencionar os principais estudos que servem como referencia para quem se 

interessa por essa área. O trabalho mais antigo encontrado que aborda a Geografia da Saude 

em Sergipe é a dissertação de mestrado de Ana Rocha dos Santos, intitulado Mudança na 

saúde: o desafio do lugar, defendida no ano de 1999 na UFS no departamento de geografia, 

nela a autora estuda a política de municipalização da saúde em Neópolis a partir das 

categorias espaço, lugar, poder e território. Este trabalho esta dividido nos seguintes assuntos: 

Políticas de Saude: uma evolução; Municipalização da saude; a Universalização e 

territorialização do SUS.  

A autora segue a mesma vertente no doutorado ao defender em 2008 o trabalho 

intitulado O Desvendar das Contradições do Modelo de Descentralização: as interfaces 

escalares na conformação do Sistema Único de Saúde em Sergipe, além desses foram 

encontrados diversos artigos científicos da mesma autora que aborda a saude na geografia, 

entre eles destacaram-se, o artigo intitulado Nas Práticas Políticas de Saúde, o Exercício do 

Controle do Espaço publicado na Revista de Geografia da UFPE, e Política de 

Descentralização e Desdobramentos Territoriais: Uma Leitura Geográfica da Relação 

Público/privada da Saude em Sergipe (Geonordeste) 

 Temos também a tese de doutorado de Ana Emília de Quadros Ferraz, defendida na 

UFS em 2009, intitulado O Espaço em Movimento: O Desvelar da Rede nos Processos 

Sociotécnicos do Sistema de Saúde de Vitória da Conquista – Bahia, que tinha como objetivo 

analisar redes sociotécnicas geográficas, organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

aborda o conceito de rede; no segundo capítulo, analisam-se aspectos diacrônicos e 

sincrônicos do sistema de saúde em Vitória da Conquista; no terceiro capítulo, são 

examinados os rebatimentos do sistema de saúde em Vitória da Conquista, com destaque para 

a edificação de fixos e seus desdobramentos; no quarto capítulo, são analisadas as relações de 

poder que constituem as redes e que dialeticamente são seus constructos; e no quinto capítulo, 

são estudados os sujeitos da conexidade e da fluidez da rede de saúde, em especial o médico e 

o paciente. 

 No mesmo ano foi defendida a dissertação intitulada Análise Espacial da Ocorrência 

de Esquistossomose em Lagarto-SE utilizando o Geoprocessamento, do autor Adelson de 

Santana Borges, nela ele analisa o quadro atual da ocorrência de esquistossomose no 
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município de Lagarto-SE, mediante a modelagem dos dados epidemiológicos de 1999 a 2008 

combinados com dados atuais fisiográficos, sociais, culturais e de cobertura do saneamento 

básico em 41 localidades.  

 Para este trabalho foi importante a leitura da dissertação de Marília Matos Bezerra 

Lemos Silva, sob o titulo Geografia e Saude: Análise Espacial da Ocorrência da 

Esquistossomose na Área de Rizicultura do Município de Ilha das Flores-Se/BR, do ano de 

2012, com o objetivo de avaliar o dinamismo espacial dos fatores que potencializam a 

transmissão da esquistossomose no referido município.  

 Além desses trabalhos destacam-se também os do departamento de medicina, que se 

utilizam da geografia para o desenvolvimento do seu trabalho, entre podemos citar os 

seguintes autores e estudos: Carla Virginia Vieira Rollemberg (Aspectos Epidemiológicos da 

Esquistossomose e Co-infecção por enteroparasitas utilizando geoprocessamento – 2011); 

onde ela mapeia as distribuições das doenças parasitárias no Estado de Sergipe em uma área 

sabidamente endêmica de esquistossomose, avaliando os fatores de risco para estas doenças 

com uma abordagem geoespacial; Clênio Bezerra de Melo (Mapeamento das condições 

ambientais Favoráveis ao desenvolvimento da Esquistossomose na região sul do estado de 

Sergipe - 2014), com o objetivo de construir cenários passados e atuais, através de 

comparação e sobreposição de critérios múltiplos, arranjados em matrizes que conduzem a 

hierarquização de unidades territoriais frente ao agravo estudado; como também o estudo de 

Claudimary Bispo dos Santos (Análise Espacial das Enteroinfecções em Lactentes do 

Município de Laranjeiras/Se após a Introdução da Vacina Contra Rotavírus- 2012), com o 

intuito de conhecer as mudanças e características das enteroinfecções e o estudo da 

distribuição espacial desses episódios por diferentes agentes etiológicos, através de um 

acompanhamento prospectivo dos lactentes assistidos pelas Unidades de Saúde, no município 

de Laranjeiras, Estado de Sergipe. 

 

 

3.2 O Sistema de Saúde no Brasil 

  Criado com o objetivo de garantir a manutenção e a recuperação da saúde dos 

indivíduos através do acesso aos bens e serviços disponíveis, os Sistemas de Saúde podem ser 

entendidos como construções sociais que tem por objetivo garantir meios adequados para que 

os indivíduos façam frente a riscos sociais, tais como o de adoecer e necessitar de assistência, 

para os quais, por meios próprios, não teriam condições de prover (ELIAS, 2011, p.1).   
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Esse sistema que teve sua forma adotada inicialmente pelo NHS (National Health 

Service) inglês, que se “consagrou e passou a ser referencia no debate sobre o tema” (ELIAS, 

2010, p.7) é composto de diferentes estruturas, que podem ser classificadas em dois tipos:  

 

[...] as estruturas assistenciais e as voltadas para a realização das funções do sistema. 

As estruturas assistenciais são integradas pela rede de serviços (hospitais, 

ambulatórios, consultórios, laboratórios clínicos e radiológicos, dentre outros) e o 

pessoal de saúde (profissionais e técnicos com formação específica em saúde e 

trabalhadores da saúde). Suas principais atividades vinculam-se ao acesso e a 

produção de serviços de acordo com os parâmetros definidos pelo sistema de saúde. 

As estruturas voltadas para as funções são integradas pelos sistemas de 

planejamento, informação, controle e avaliação (no caso brasileiro, as unidades 

vinculadas a órgãos estatais, tais como Ministério, Secretarias estaduais e municipais 

de saúde, agencia reguladora, dentre outras). (ELIAS, 2010, P.5) 

 

Tanto a estrutura assistencial, quanto as estruturas voltadas para a realização das 

funções dos sistemas, tem como elemento direcionador a integração e a articulação das 

diferentes unidades de saúde existentes, com a finalidade de agilizar e racionalizar qualquer 

processo que necessite essa ligação. Uma forma eficaz e econômica encontrada pelo Sistema 

de Saúde que esta em vigor ate hoje, para racionalizar e promover o acesso dos usuários foi 

dividir a estrutura do Sistema em três níveis de atenção (primário, secundário e terciário) e 

distribuir os serviços entre eles. 

 Cada nível fica responsável por um grau de atendimento, o Nível Primário 

(atendimento em domicilio, Centros de Saúde, UBS e Consultórios) fica com o cargo de 

alocar as ofertas de menor grau de incorporação tecnológica, também conhecido no Brasil 

como Atenção Básica, é ele o primeiro contato que o usuário tem com o sistema, ao Nível 

Secundário (Hospitais Gerais e Ambulatórios Especializados) coube as ofertas de grau 

intermediário de inovação tecnológica, já os Níveis Terciários (Hospitais Especializados) 

encontram-se equipamentos de alta tecnologia incorporada, pois tem como base atender as 

situações que os níveis iniciais não conseguiram resolver. 

No Brasil algo que poderia ser similar a esse Sistema de Saúde, iniciou-se na década 

de 1920, onde se começava a utilizar um sistema que  

 

[...] se pautava majoritariamente pela noção de seguro social (garantia de acesso 

apenas a quem contribui) e se caracterizava por uma miríade de instituições públicas 

e algumas privadas, sem manter nenhuma articulação entre si. Neste período, a 

assistência médica se vinculava à Previdência Social e as ações coletivas de saúde 

eram de responsabilidade do Ministério da Saúde. ( ELIAS, P.12) 

 

Ainda de acordo com ELIAS (2010, p12) 
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Este arremedo de sistema imperou no Brasil durante 65 anos, voltado à população 

urbana, mais especificamente, para os trabalhadores formais e parcelas do 

funcionalismo público federal e de alguns estados, como S. Paulo. Suas bases de 

financiamento eram as contribuições compulsórias sobre as folhas de salário. Aos 

demais brasileiros, a maior parte da população, estava reservada a assistência 

médica privada, por meio das santas casas ou a estatal realizada pelas poucas 

instituições públicas de saúde existentes, geralmente vinculadas ao governo federal e 

ao de estados e municípios mais ricos. 

 

Em 1975 o Governo Federal, em busca de organizar o setor da saúde, instituiu 

oficialmente pela Lei n° 6269 o Sistema Nacional de Saúde, “[...] como objetivo principal de 

corrigir a multiplicidade institucional desordenada no setor público [...]” (FINKELMAN, 

2002, p. 243), definindo como campos institucionais o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Previdência e Assistência Social. 

A partir da vigência desta legislação o Sistema de Saúde Brasileiro passou a ser 

formado por uma 

 

[...] rede complexa de prestadores e compradores de serviços que competem entre si, 

gerando uma combinação público privada financiada sobretudo por recursos 

privados. O sistema de saúde tem três subsetores: o subsetor público, no qual os 

serviços são financiados e providos pelo Estado nos níveis federal, estadual e 

municipal, incluindo os serviços de saúde militares; o subsetor privado (com fins 

lucrativos ou não), no qual os serviços são financiados de diversas maneiras com 

recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de saúde suplementar, com 

diferentes tipos de planos privados de saúde e de apólices de seguro, além de 

subsídios fiscais. (PAIN, 2010) 

 

 

De acordo com Finkelman (2002, p. 243) os Sistemas de Saúde consistem em uma 

complexa união de “serviços do setor público e privado, voltados para as ações de interesses 

de saúde, organizado e disciplinado [...], abrangendo as atividades que visem à promoção, 

proteção e recuperação da saúde.” A denominação dada a esses dois tipos de subsistemas 

foram: Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Supletivo de Assistência Médica (SSAM). 

 

Nessa complexa união de serviços, os 

 

[...] estados, territórios e o Distrito Federal teriam como atribuições o planejamento 

integrado de saúde, criação e operação de serviços de saúde em apoio às atividades 

municipais. Enquanto aos municípios caberia a manutenção de serviços de saúde, 

especialmente os de pronto socorro (sic.); vigilância epidemiológica. A função do 

setor privado foi referida como “prestação de serviços de saúde as pessoas” 

sobretudo mediante contratos coma previdência social e sob a sua fiscalização. 

(FINKELMAN, 2002, p. 244) 
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 Hoje quem controla essa conexão é o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela 

Constituição Federal de 1988, como forma de garantir uma igualdade de assistência, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer natureza. As bases estruturantes do SUS foram 

delimitadas a partir de algumas considerações observadas pelo movimento de Reforma 

Sanitária Brasileira, que aludiam a uma distribuição inadequada e desigual de recursos e 

serviços de saúde em todo o território nacional, reproduzindo, no campo da saúde, as 

iniqüidades sociais e econômicas do país. (GODIM, 2009, p.3) 

 O SUS apontou como princípios a universalidade, a equidade e a integridade das ações 

e serviços, e em conjunto com as diretrizes organizacionais, a regionalização e a 

descentralização das ações e serviços de saúde para os municípios: a municipalização, como 

forma de garantir assistência de forma mais efetiva e ágil.   

  

  Segundo Gondim a municipalização 

 

[...] trazia como idéia-força, para um novo desenho organizacional, a noção de 

território e a necessidade de se delimitar, para cada sistema local de saude, uma base 

territorial de abrangência populacional, na perspectiva de se implantar novas 

práticas em saude capazes de responder com resolutividade — eqüidade e 

integralidade de ações — às necessidades e aos problemas de saude de cada área 

delimitada. (GODIM, 2009, p.3) 

 

No geral esta proposta foi bem absorvida na época pelos gestores, principalmente pela 

autonomia trazida com ela, mas ainda passava por algumas dificuldades por ainda não ter 

considerado a “heterogeneidade da malha municipal do país para o desencadeamento do 

processo” (GONDIM, 2009, p.4). Ou seja, para os administradores da saúde os municípios 

eram vistos em sua maioria como espaços homogêneos, detentores de uma mesma área, 

população e recursos, o que na verdade não condiz com a realidade brasileira. 

 

Gondim (2009) confirma a sua fala anterior ao afirmar que 

 

[...] os espaços são conjuntos de territórios e lugares onde fatos acontecem 

simultaneamente, e, suas repercussões são sentidas em sua totalidade de maneiras 

diferentes. Cada fato é percebido com maior ou menor intensidade de acordo com a 

organização sócio-espacial, cultural, político e econômica de cada população que 

habita e produz cada um desses lugares. 

 

Pela extensão territorial do Brasil e pela diversidade seja cultural, social ou econômica 

existente, organizar um sistema de saúde que abrace todos os princípios, e mantenha em foco 

a institucionalização de algo amplo, participativo e integrado, tornou-se um dos grandes 
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desafios do Sistema Único de Saúde (SUS), desafio esse que está sendo revisto a partir do 

processo de regionalização. 

 

 

 3.3 O Processo de Regionalização da Saúde no Estado de Sergipe 

De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS/SUS do ano de 

2001, pode-se definir a regionalização como uma estratégia de hierarquização de serviços de 

saúde e de busca de maior equidade. Ou seja, ela foi definida como “uma estratégia prioritária 

do ministério da saúde para garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e 

territoriais; promover a integralidade da atenção; racionalizar os gastos e otimizar os recursos; 

e potencializar o processo de descentralização.” (GIL et al, p.44, 2006) 

Ainda de acordo com a NOAS/SUS para que a regionalização ocorra de forma 

satisfatória, o seu processo  

 

[...] deverá contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as 

noções de territorialidade na identificação de prioridades de intervenção e de 

conformação de sistemas funcionais de saúde, não necessariamente restritos à 

abrangência municipal, mas respeitando seus limites como unidade indivisível, de 

forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a 

resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis. 

(BRASIL, 2001a) 

  

Com o intuito de colocar em pratica essa lógica de planejamento integrado, são 

utilizados como instrumentos, o Plano Diretor de Regionalização, o Plano Diretor de 

Investimento e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção. Desses instrumentos, o mais 

importante é o Plano Diretor de Regionalização, uma vez que ele tem o papel de “expressar o 

desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas 

diferentes formas” (BRASIL, 2006). 

Pois é a partir dessa identificação e reconhecimento das regiões, que irá ocorrer a 

“efetivação dos mecanismos de regionalização sobre um quadro territorial já previamente 

ocupado, caracterizado por uma natureza já transformada, heranças culturais e materiais e 

determinada estrutura social e seus conflitos” (CORRÊA, 1990, p.45,)   

Seguindo esse raciocínio, a concepção de regiões de saúde mais aceita entre os 

gestores, e estabelecida no Pacto pela Saúde, são os dos “recortes territoriais inseridos em um 

espaço geográfico contínuo, identificados pelos gestores municipais e estaduais a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e de infra-estrutura de 

transportes compartilhados do território”. (SÃO PAULO, 2008) 
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Nesse contexto a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, em 2008 assumiu um 

compromisso em conjunto com as outras secretarias dos outros estados brasileiros, de 

"ajudar" na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), através do Pacto de Gestão, que 

estabeleceu como diretrizes nos fóruns de negociação e pactuação, a descentralização e a 

regionalização.  

Essas duas diretrizes do Pacto de Gestão apresentam-se constantemente como 

polêmicas no setor da saúde, por serem processos que requerem ampla discussão e reuniões 

envolvendo os poderes públicos, as universidades e as mais diversas organizações da 

sociedade civil. Essas discussões tornam-se importantes, já que é a partir delas, entre outras 

coisas, que ocorre a transferência dos conjuntos de responsabilidades e recursos para a 

operacionalização do Sistema Único de Saúde, para os estados e principalmente para os 

municípios.   

É importante deixar claro que o Pacto de Gestão é uma das dimensões do documento 

das diretrizes do Pacto pela Saúde elaborado em 2006, para a consolidação do Sistema Único 

de Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, firmado pelos 

gestores do SUS, que contempla além dele o Pacto pela Vida e o Pacto em Defesa do SUS, 

todos assumidos como compromissos pela Secretaria de Saúde de Sergipe. 

Com o Pacto firmado e a descentralização encaminhada, a regionalização, foi à 

seguinte etapa para a organização do sistema estadual de saúde, inserida através do Contrato 

de Ação Publica, no qual se estabelecem as condições gerais e comuns e as condições 

específicas de cada ente relacionado à saúde, com um prazo de vigência de quatro anos.  

De acordo com este documento assinado em 2009, entre o estado de Sergipe e os 

municípios, a regionalização implica “assunção conjunta, pelos dirigentes da saúde do Estado 

e dos Municípios, de compromissos públicos de cunho técnico, financeiro e gerencial que 

visem a corrigir as desigualdades territoriais, promover a eqüidade, a integralidade da atenção, 

racionalizar gastos e otimizar recursos”. (SERGIPE, 2008) 

Existe também uma profunda discussão em relação à forma em que o processo da 

regionalização foi estabelecido pelo estado e SUS, como também pela conceituação da região 

de saúde adotada no Contrato de Ação Publica (CAP), que define a 

 

[...] região de saúde como um território de saúde, intermunicipal, organizado em 

razão de suas características demográficas, sócio-econômicas, viárias, sanitárias, 

epidemiológicas e de organização de serviços, capaz de garantir ao cidadão, o mais 

próximo possível de sua residência, o acesso às ações e serviços de saúde dentro do 

padrão de integralidade do Estado de Sergipe, em níveis de complexidade crescente. 

(SERGIPE, 2008) 
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Uma vez que o próprio estado de Sergipe em conjunto com os seus municípios decidiu 

o modelo a ser adotado no processo de regionalização, o que o torna diferente das outras 

unidades da federação, por ter sido determinado de acordo com as suas especificidades, 

muitos estudiosos argumentam que aconteceram certas distorções na criação dessas regiões, já 

que manteve a mesma tradição da NOAS, de “conceber a região de saúde conforme a tradição 

‘ibegetiana’, ou seja, como uma unidade de intervenção e ação do estado” (GIL et al, p.47, 

2006) e como um “espaço político-operativo do sistema de saúde, no qual, por via 

institucional, é possível estabelecer maior sinergia entre os diferentes níveis de gestão dos 

serviços de saúde e enfrentar os entraves para o estabelecimento do comando único das ações 

de saúde” (BRASIL, 2009a) 

O argumento principal das criticas ao processo adotado, é que a proposta de 

regionalização da saúde deveria, “contribuir para o fortalecimento da identidade local e de um 

determinado território no qual o poder político-institucional é exercido por um amplo 

conjunto de atores sociais envolvidos” (BRASIL, 2009a), e não acirrar desigualdades 

socioterritoriais. O que não é muito diferente da visão de HAESBAERT, (1999), ao dizer que 

“regionalizar não é simplesmente recortar o espaço a partir de parâmetros genéricos, 

quantitativos, [...] fluxos comerciais etc. Deve envolver, igualmente, as diferenças de natureza 

como aquelas de ordem mais estritamente cultural”. Neste sentido, Viana também traz uma 

importante reflexão ao dizer que a “regionalização não resulta, obrigatoriamente, na 

delimitação, nomeação e hierarquização de áreas no território, mas, sim, em acordos políticos 

embasados por informações coerentes com a dinâmica de uso do território”. (VIANA, 2008) 

Apesar desse impasse sobre esse item que envolve a regionalização, os critérios 

recomendados para a realização do desenho das regiões pelo estado são muito bem aceitos, 

por propor que ao realizar a delimitação deve-se levar em conta a: contiguidade 

intermunicipal e identidade sócio-econômica e cultural; a infra–estrutura de transportes e 

comunicação social; o número de municípios e o tamanho da população; os fluxos 

assistenciais atuais e/ou correções necessárias e possíveis em curto prazo, a compatibilização 

de economia de escala; a flexibilidade, segundo especificidades regionais, entre outros. 

Depois de observados esses critérios, os estados podem apresentar macro e 

microrregiões de saúde; outras apenas regiões de saúde, ou regiões e microrregiões. A 

qualificação das regiões ou microrregiões na assistência à saúde compreende no geral a 

delimitação das bases territoriais de planejamento, explicitando os critérios de definição de 

cada nível de organização do território, a definição de módulos assistenciais de municípios-

sede para o primeiro nível de referência e a explicitação de sua população de abrangência. 
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 No caso de Sergipe, para fins de Reforma Sanitária e Gerencial do Sistema Único de 

Saúde, o modelo gerencial de regionalização adotado pelo SUS foi o da macrorregião 

subdividida em 7 regionais, como ressalta a tabela 1 abaixo, diferentemente das outras 

divisões territoriais do estado que adotam, a depender da situação requerida, a divisão em 

mesorregiões, microrregiões ou municípios, já que cada uma possui uma organização própria. 

 

 

 

Essa divisão do estado de Sergipe em regiões de saúde, quando comparada com as 

outras, por exemplo, com a divisão dos Territórios de Planejamento (divisão do estado em 8 

territórios) apresenta-se diferente das demais, não só pelo numero, mas também por ter 

algumas trocas de municípios nos grupos. Essa diferença está principalmente na escolha dos 

critérios adotados, enquanto que para os Territórios de Planejamento foi importante 

considerar as “dimensões econômico-produtiva, geoambientais, sociais, politico-institucionais 

e culturais” (SEPLAN, 2009), para as Regiões de Saúde o mais importante foi considerar as 

identidades compartilhadas num mesmo território, como identidade socioeconômica e 

cultural, redes de comunicação, infra-estrutura de transportes, entre outros, para assim poder 

assumir  

 

diferentes escalas, arranjos e desenhos organizacionais distintos dos preconizados 

pela Norma, já que é possível encontrar situações como: municípios contínuos com 

baixa densidade populacional, municípios contínuos com grande extensão territorial, 

regiões interestaduais, regiões metropolitanas e/ou submetropolitanas, aglomerados 

urbanos e regiões fronteiriças. (GIL et al, p.38, 2006) 

 

Para coordenar melhor essa Reforma Sanitária e Gerencial do SUS/SE, a 

regionalização no estado de Sergipe propõe “a conformação de Redes Interfederativas de 
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Saúde, formadas por serviços municipais e estaduais, que se complementam do ponto de vista 

tecnológico (horizontal e verticalmente) para atender às necessidades de saúde da população” 

(VIANA, 2010a).  

Mas mesmo estando aprovado desde 2007 um conjunto de leis que possibilitaria a 

implantação desta reforma, o estado de Sergipe atualmente ainda não conseguiu consolidá-la 

de forma satisfatória. Um fator que não ajudou na Reforma Sanitária e Gerencial do SUS/SE, 

se baseia na demora na formalização a adesão dos municípios do estado ao Pacto pela Saúde, 

pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT, que é composta, “paritariamente, por 

representação do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários Estaduais 

de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS).” (BRASIL, 1996).   

Pois apesar do estado de Sergipe ter aderido o Pacto pela Saúde em 2008, a sua 

formalização, ou seja, o processo de adesão dos municípios de Sergipe ao Pacto só foi 

homologado em 2011, inicialmente a partir do estabelecimento do Contrato Organizativo de 

Ação Pública da Saúde (COAP) através do Decreto Presidencial nº 7.508, obtendo a 

aprovação da adesão do estado de Sergipe á assinatura do Contrato Organizativo de Ação 

Pública da Saúde (COAP), do estado de Sergipe com o Ministério da Saúde, para finalmente 

em 2012 ser estabelecido à adesão do Ministério da Saúde ao Contrato de Ação Pública 

(CAP) do estado de Sergipe. 

O reconhecimento do Contrato de Ação Pública (CAP) foi importante para a saúde no 

estado de Sergipe, porque é ele que “define as responsabilidades dos municípios e do estado 

na prestação de serviços de promoção, proteção e assistência à saúde, bem como o seu 

financiamento, além de formalizar os consensos e compromissos assumidos entre gestores 

[...].” (VIANA, 2010a). E por que o CAP “consiste em um dos principais instrumentos da 

Reforma Sanitária e Gerencial do SUS/SE, devendo ser assinado conjuntamente pelos 

prefeitos e secretários municipais de saúde dos 75 (setenta e cinco) municípios do estado e 

pelo Governador e Secretário de Estado de Saúde” (VIANA, 2010ª) 

No geral a Reforma Sanitária e Gerencial do SUS/SE envolve muito mais do que uma 

ampla pactuação e contratualização entre os entes federativos, como já foi abordado 

anteriormente, ela envolve também uma montagem dos Colegiados Interfederativo Regional 

de Saúde (CIRS), que são estruturas regionais equivalentes aos Colegiados de Gestão 

Regional (figura 01), como também uma ampliação da capacidade de resposta das regiões de 

saúde com base na construção e reforma de unidades de saúde e uma montagem de complexos 

reguladores, entre outros.  
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Em relação à montagem dos CIRs no estado de Sergipe, podemos dizer que está 

chegando próximo à sua forma satisfatória, uma vez que, Colegiado Interfederativo Regional 

de Saúde (CIRS) corresponde aos 7 Colegiados de Gestão Regional (CGR), que conta com 

todos os 75 (setenta e cinco) municípios do estado, e já são reconhecidos pela Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), como dá para observar no mapa acima retirado do Caderno de 

Informações para a Gestão Estadual do SUS (BRASIL, 2011) 

Figura 01: Colegiados de Gestão Regional Informados à CIT- SERGIPE – 2010 

 

 

  A partir do mapa dos Colegiados de Gestão Regional acima, observa-se que eles 

existem dentro de cada uma das sete regiões de saúde delimitadas, logo a sua função consiste 

em pactuar e gerir o sistema de saúde em nível regional, na medida em que ainda não existem 

em Sergipe estruturas regionais próprias da Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, os CGRs 

constituem a instância gestora do sistema em cada região. 

 Mas embora eles já estejam constituídos, ainda não estão em atividade e nem data 

para o inicio de seu funcionamento, por isso é que encontrar dados referentes a eles é tão 
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trabalhoso, pois ainda estão na fase de reuniões periódicas e fóruns, promovidos pelo 

Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestora Tripartite do 

estado. Além de discutir como assegurar uma estrutura regional adequada para cada região, 

temas relacionados ao setor, como a elaboração da nova Programação Pactuada e Integrada 

(PPI) e a realização das conferências municipais de saúde, também se discutem os direitos dos 

usuários da saúde para que todos os gestores, profissionais de saúde, organizações civis, 

instituições e pessoas interessadas promovam e assegure seu reconhecimento efetivo e sua 

aplicação. Por enquanto o que se pode encontrar como já definida é a representação do gestor 

estadual nesta instância colegiada e a homologação da PPI de cada região, onde são 

conformadas as cinco redes assistenciais à Saúde: Atenção Básica, Especializada, Hospitalar, 

Psicossocial, Urgência e Emergência. 

Essa dificuldade de colocar em funcionamento os Colegiados de Gestão Regional 

deve-se ao fato de ser extremamente difícil escolher os indicadores de recursos humanos que 

devem ser trabalhados, dadas às especificidades das distintas categorias profissionais, suas 

especialidades, tipo de atendimento à população, além das características demográficas e 

sociais. A escolha correta desses indicadores torna-se fundamental por que eles têm como 

objetivo expressar  

 

[...] dentro dos limites da publicação e dos dados disponíveis, não apenas dimensões 

clássicas de estrutura, processo e resultado, mas, também sua articulação com as 

questões sociais, econômicas e ambientais, buscando incorporar, ainda, como 

dimensões transversais, a desigualdade e as possibilidades abertas à participação 

social, em uma abordagem de orientação epidemiológica. (BRASIL, 2006b) 

 

A partir disso seria possível planejar de forma mais precisa, em quais regiões são 

necessárias a intensificação das ações e serviços de saúde que são ofertadas em um 

determinado período, como também orientar os fluxos e as referencias nas redes de atenção a 

saúde de acordo com a potencialidade de cada uma.  

 

 

 3.4 Aplicação de Sistemas de Informações Geográficas na Saúde  

A eficiência da gestão pública exige dos gestores um amplo conhecimento de seu 

território com informações e dados atualizados que demonstre suas várias realidades, suas 

potencialidades e, principalmente, os problemas que precisam ser solucionados em 

determinados campos. A partir desse entendimento, o uso do geoprocessamento na saúde 

pública tornou um poderoso instrumento que auxilia na análise e interpretação de dados 



 

 

42 

referenciados de forma espacial, contribuindo para o atual desenvolvimento da Geografia da 

Saúde. 

O termo geoprocessamento pode ser definido como um “conjunto de técnicas 

computacionais necessárias para manipular informações espacialmente referidas. Aplicado a 

questões de Saúde Coletiva permite o mapeamento de doenças, a avaliação de riscos, o 

planejamento de ações de saúde e a avaliação de redes de atenção”. (BRASIL, 2006, p. 47) As 

técnicas de geoprocessamento mais utilizadas são: o sensoriamento remoto, a cartografia 

digital, a estatística espacial e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG).   

Neste trabalho daremos atenção especial aos Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), uma vez que ele engloba ferramentas suficientes para analise da área de estudo 

 

[...], pois possibilita, num mesmo ambiente computacional, o processamento 

integrado de dados permitindo a captura, o armazenamento e a manipulação de 

dados georreferenciados de natureza distinta – tanto dados gráficos e imagens, como 

provenientes de bancos de dados –, com possibilidades de busca e de seleção de 

informações e análises estatísticas, somadas à possibilidade de visualização e análise 

geográfica propiciada pelos mapas (Burrough e Mcdonnell, 1998, p.) 

 

Podemos definir os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) como “instrumentos 

computacionais de geoprocessamento, usados para o entendimento dos fatores e fenômenos 

que ocorrem no espaço geográfico” (SANTOS, 2010, p.1738). Esses instrumentos são 

capazes de auxiliar no planejamento de diversos setores da administração pública, e quando 

são bem desenvolvidos oferecem muitos benefícios para os gestores públicos, entre alguns 

podemos destacar, o aumento do conhecimento acerca dos recursos disponíveis numa dada 

área geográfica, a redução no tempo consumido para elaboração de relatórios, gráficos e 

mapas, o que melhora a eficácia da informação geográfica usada em análise de políticas e 

avaliação de opções de planejamento, a produção de novos dados pela sua habilidade de 

manipular informações anteriormente disponíveis, graças à capacidade de manipulação de 

dados via computador. 

 Na área da saúde pública, segundo a OPAS (2002) a utilização de SIG, torna mais 

fácil, entre outras atividades, a localização espaço-temporal de eventos de saúde, a 

identificação e monitoramento das características de um evento de saúde e seus fatores de 

risco em um dado período de tempo, a visualização dos padrões de distribuição espacial de 

fatores de risco e seus possíveis efeitos sobre a saúde, o reconhecimento de áreas e grupos 

populacionais apresentando maiores necessidades de serviços de saúde, e a eventual resposta 
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ás mesmas, mediante a integração de variáveis diversas (modelos multivariados), e também a 

avaliação do impacto das medidas de saúde. 

Existem três maneiras básicas de empregar um SIG: como uma ferramenta para 

produção de mapas, como suporte para analise espacial de fenômenos, ou como banco de 

dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação de informação espacial. 

Estas maneiras refletem a importância relativa do tratamento da informação geográfica em 

uma instituição. Um dos fatores para o sucesso de uma aplicação de um SIG é a possibilidade 

de ter dados atualizados, outros fatores são, a segurança de integração dos diferentes tipos de 

dados e a garantia de que as aplicações podem ser mudadas ao longo do tempo, atualizando-as 

à medida que vão aparecendo novas condições. 

Na implantação de um SIG é necessário definir para quem se destina as ações que vão 

ser criadas, quais os departamentos envolvidos, quem são os responsáveis pela manutenção 

dos dados, os responsáveis pelas despesas da aplicação e da manutenção, o que é realmente 

necessário para a colocação do SIG em prática de acordo com o caminho que se quer seguir, 

possíveis usos, participantes, alternativas para parcerias, para custeio do projeto, etc. 

O sistema de informações geográficas tem como papel, proporcionar agilidade na 

geração de informações para suporte a processos intelectuais, como decisões, planejamento e 

monitoramento para prover maior capacidade de manipulação de informações, como análise 

espacial, modelagem e simulações. É utilizado como um mecanismo para integrar, visualizar 

e resumir informações complexas e diversas. O seu uso no nível gerencial tem como 

benefícios, a eficácia administrativa com melhores ou novas informações, melhores decisões 

de caráter tático, planejamento, gerenciamento, e alocação de recursos. 

Em nível estratégico o uso de sistema de informações geográficas em conjunto com a 

administração pública traz como benefícios para a sociedade, melhores serviços ou serviços 

adicionais à população, melhor qualidade de vida e, muitas vezes, garante a participação da 

sociedade nas decisões. Tudo isso através de uma maior agilidade no acesso às informações 

de suporte ao diagnóstico e ao monitoramento de problemas e de mecanismos mais adequados 

para visualização de informações para comunicação com a população local. 

A implementação de um SIG é um trabalho de médio e longo prazo que envolve um 

investimento expressivo, não só em relação à compra de programas e equipamentos, mas 

também, na aquisição de bases de dados e treinamento de pessoal. Por isso é que se torna 

importante a disponibilidade gratuita na internet de bancos de dados atualizados, pelas 

diferentes escalas de governos.  
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Em relação à saúde pública, como é o caso da dissertação, o SIG consiste numa das 

formas de se conhecer com mais detalhes as condições de saúde da população através de 

mapas temáticos que permitam observar a distribuição das situações de risco, cobertura das 

equipes de PSF (Programa de Saúde da Família), e dos problemas de saúde presentes no 

território. Para a Rede Interagencial de Informações para Saúde – RIPSA “conhecer as 

condições de vida e de saúde da população é uma etapa indispensável no processo de 

planejamento da oferta de serviços e da avaliação do impacto das ações de saúde” (BRASIL, 

2000, p.18). 

No geral, as aplicações dos Sistemas de Informações Geográficas na área de saúde tem 

se destacado nos campos da vigilância epidemiológica, na urbanização e ambiente, e na 

avaliação de serviços de saúde, com analise da distribuição espacial dos serviços, 

planejamento, otimização dos recursos existentes e utilização dos serviços de saúde. 

No Brasil há diversos sistemas nacionais de informação sobre saúde, sob o encargo do 

Departamento de Informática do SUS-DATASUS e do Centro Nacional de Epidemiologia - 

CENEPI, da Fundação Nacional de Saúde (FNS), órgãos do Ministério da Saúde, como o 

Sistema de Informações de Mortalidade – SIM; o Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

– SINASC; o Sistema de Informações Hospitalares – SIH-SUS que processa a licença de 

internação hospitalar; o Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB desenvolvido pelo 

DATASUS em conjunto com a Coordenação de Saúde da Comunidade - COSAC/SAS, que 

acompanha e avalia as ações desenvolvidas no setor do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde - PACS e do Programa de Saúde da Família - PSF, entre outros sistemas. 

O georreferenciamento de dados tabulares, entendido como uma técnica de associar 

dados a um mapa é um dos fatores limitantes na integralização/ utilização dos SIG na área da 

saúde, quando se trata de análises em micro áreas, em que o endereço é um dado fundamental. 

A maioria dos Sistemas de Informações de Saúde não apresenta a parte referente ao endereço 

do evento, contendo somente informações referentes ao município, bairro ou distrito, 

prejudicando o georreferenciamento em escalas locais. 

Segundo a Rede Interagencial de Informações para Saúde – RIPSA, “a manipulação 

de informações que envolvam endereços é sempre complicada, não só porque raramente 

existem mapas de trechos de ruas associados a um cadastro de logradouros [...] como também 

porque o campo referente a endereço (quando existe) é de baixa qualidade, contendo 

endereços incompletos [...]” (BRASIL, 2000, p. 31).  

A partir o que foi exposto anteriormente, podemos afirmar que, torna-se cada vez mais 

importante a utilização de SIG na área da saúde, uma vez que apresenta a realidade por meio 
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de mapeamentos e não apenas de tabelas e gráficos, assim sendo o gestor poderá discutir, 

interpretar e empregar as informações atualizadas, de forma a enxergar o território do 

município como um todo, podendo através disso realizar uma eficiente gestão. Para os 

administradores públicos, “conhecer as condições de vida e de saúde da população é uma 

etapa indispensável no processo de planejamento da oferta de serviços e da avaliação do 

impacto das ações de saúde” (Rede Interagencial de Informações para Saúde – RIPSA, 2000, 

p.18).  

 

A entrada dos municípios brasileiros no contexto da geotecnologias 

 

consiste em prover o administrador de formas mais eficientes na mensuração das 

evoluções e involuções setoriais, proporcionando agregar ao mesmo tempo dois 

novos componentes vitais à modernização da gestão pública: o desenvolvimento da 

consciência analítico-espacial, e a inclusão digital, abandonando assim a velha 

inércia governamental (SANTOS, 2010, p.1739). 

 

 Deste modo a união feita entre geoprocessamento e saúde, só trará benefícios aos 

gestores da saúde, já que a depois de pronta a base cartográfica, os profissionais poderá 

estabelecer níveis de situação de saúde de cada área, demarcando os problemas, bem como os 

seus fatores e as necessidades de cada grupo populacional. Além da administração pública 

que terá uma visão mais ampla da máquina pública, a população local também será 

beneficiada, mesmo que de forma indireta, pois o mapeamento das unidades de saúde, 

hospitais, equipes e etc. tanto públicas como particulares, permitirá auxiliar mais rapidamente 

e de forma segura a própria população, que terá capacidade de acompanhar, os investimentos 

realizados pela administração municipal nas instituições de saúde, assim como exigir 

informações de seu interesse de atendimento. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como a dissertação está sendo desenvolvida no Município de São Cristóvão, mais 

especificamente nas áreas dos Sistemas de Saúde, com o propósito de investigar a sua 

organização espacial, para o estudo das Unidades de Saúde do município. Foram utilizados os 

seguintes materiais e procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, levantamento e 

analise de documentos cartográficos, trabalhos em campo, construção e alimentação do banco 

de dados georreferenciados, e confecção de mapas temáticos e cadastrais. 

Como a área de estudo foi todo o município de São Cristóvão, optou-se em delimitar 

os estabelecimentos de saúde para os pertencentes ou conveniados com a SUS, sendo a 

metodologia destinada de acordo com as necessidades para o desdobramento dos objetivos 

específicos da pesquisa. 

A pesquisa utiliza-se de dados primários e secundários, os primeiros obtidos através de 

questionários, entrevistas e trabalho de campo realizado, já o segundo foi obtido através de dados 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do município, por publicações existentes e 

por fontes governamentais. Os procedimentos metodológicos serão descritos de acordo com o 

desenvolvimento dos objetivos do estudo. 

 

 

4.1 Metodologia do Objetivo 1 e 2  

 

      4.1.1 Analisar a estrutura do Sistema de Saude de São Cristóvão/SE; 

 ‘Esta etapa foi realizada através de trabalho de campo e pesquisas referentes à 

estrutura do Sistema de Saude, para isso foram recolhidos no Conselho de Saude, leis e 

regulamentos que estruturam a saude municipal. Além disso, foi realizado pesquisas em cada 

sistema informacional utilizado pelo município.  

 

      4.1.2 Análise da distribuição espacial dos estabelecimentos de saúde 

Esta etapa foi realizada através de pesquisas em sites do Governo, trabalho de campo, 

georreferenciamento dos estabelecimentos, com o GPS tipo SIG, com resolução 2,5m com 

pós-processamento, criação de banco de dados georreferenciados. 

 Depois de identificados como os estabelecimentos são distribuídos espacialmente no 

município, foi feito um levantamento dos principais dados e informações de cada unidade. Os 
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dados coletados para esta etapa da pesquisa foram dos tipos primários e secundários. Os 

dados primários, obtidos através questionários e entrevistas, compuseram o Banco de Dados 

do projeto. Os dados secundários complementaram a base cartográfica necessária à 

estruturação do SIG. 

 A partir da base cartográfica adquirida e dos objetivos do projeto, definiu-se que os 

programas a serem utilizados seriam o GvSIG que é elaborado em código aberto e liberado 

para utilização geral pela Comunidade Valenciana (Espanha), e o Quantum GIS (QGIS)  que 

é um sistema livre de informação geográfica (SIG) multi-plataforma que suporta formatos 

vectoriais, "raster", e de bases de dados.  Em alguns casos por causa do maior detalhamento 

também foi utilizado o SPRING 5.2.5. e o ArcViewGIS.  

 A partir do gerenciador de dados Access, foi confeccionado um Banco de Dados 

georreferenciado contendo informações espaciais (fotografias áreas, imagens de satélite e 

outros) e informações alfanuméricas (resultados dos questionários). A associação destas 

informações propiciou resultados significativos para o prosseguimento da pesquisa. 

 

4.2 Metodologia do Objetivo 3 

 

      4.2.1 Espacialização e demarcação dos limites das áreas de atuação dos serviços 

oferecidos à população local 

Esta etapa foi realizada inicialmente, com o trabalho de campo, com o intuito de 

colher os pontos e dados necessários para a demarcação das áreas de atuação dos 

estabelecimentos, bem como o reconhecimento da dinâmica espacial utilizada no município 

para este tipo de serviço, foram feito visitas previas nas áreas com o intuito de conhecer e 

avaliar melhor o que poderia ser trabalhado na dissertação. Os dados iniciais foram coletados 

na Secretaria da Saúde do município e com os agentes de saúde que organizam os serviços, e 

colocados no banco de dados. 

As informações escolhidas para compor esse banco são em sua maioria referente aos 

Relatórios de Gestão dos anos 2008, 2010,2011 e 2012 conseguidos no Conselho de Saude 

Municipal (órgão fiscalizador e deliberativo), também foram utilizados os consolidados de 

todos os estabelecimentos enviados a Secretaria de Saude, onde constam informações gerais 

dos atendimentos e atividades de cada profissional de saude, e as informações do SIAB 

(Sistema de Informação de Atenção Básica), fornecidas pela secretaria que baixou essas 

informações por unidades depois de muitas tentativas.  



 

 

48 

Também foram utilizadas para a demarcação e espacialização imagens da constelação 

RapidEye, que é composta por 5 satélites idênticos e permite a coleta de imagens em 5 bandas 

multiespectrais com a mesma resolução espacial, ortorretificadas com 5 metros. Essas 

imagens foram obtidas no Geo Catálogo do Ministério do Meio ambiente (MMA) que as 

disponibilizam para os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, adquiridas para o 

funcionamento do CAR (Cadastro Ambiental Rural), a fim de prosseguir com o Programa de 

Regularização Ambiental do país. 

De posse dessas imagens foi possível elaborar um mosaico correspondente à área do 

município de São Cristóvão (fig.2). Foi feito um recorte da área de estudo tendo como base o 

limite municipal estabelecido pelo Atlas Digital sobre Recursos Hídricos de Sergipe da SRH 

do ano de 2012, a partir dele foi possível delimitar as principais aglomerações residenciais, 

rios, estradas, entre outras informações, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais.  

 

     Figura 2: Carta imagem do Município de São Cristóvão-SE 
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4.3 Metodologia do Objetivo 4 

 

      4.3.1 Identificação das principais doenças tratadas nos estabelecimentos 

Para a identificação das principais doenças, foi realizado um trabalho de campo, com o 

propósito de obter dados com as equipes, secretaria, e nos arquivos das unidades de saúde. Ou 

seja, foi feito um levantamento com todos os dados disponíveis, que identificassem essas 

doenças, para posteriormente ser feito um estudo dos casos com os seusbpossíveis fatores .  

Como para a execução da pesquisa seria necessário analisar todas as unidades 

vinculadas ao SUS dentro do município de São Cristóvão, foi determinado a melhor forma de 

conseguir dados sem atrasar o processo da pesquisa seria delimitar um numero de amostras 

que seriam utilizadas como referencia. No total foram aplicados 383 questionários com a 

população que estava na unidade nos dias do trabalho de campo. O calculo da amostra 

(população a ser estudada) foi realizado utilizando-se o número de pessoas que compõem a 

população a ser analisada, uma margem de erro de 5% , um nível de heterogeneidade de 50% 

(normalmente o valor habitual) e um nível de confiança de 95% . 

 Os questionários (Apêndice I) fonte dos dados primários continham informações 

socioeconômicas (condições da moradia, saneamento básico, grau de escolaridade, renda 

familiar, dentre outros), demográficas (sexo, idade, naturalidade), informações de saúde e 

geoambientais. 

Além desses questionários foram aplicadas entrevistas com o consentimento da 

Secretaria Municipal de Saúde, com os responsáveis ou enfermeiros das Unidades de Saúde 

no momento da visita, no total foram aplicadas 21 entrevistas (Apêndice II), com questões 

abertas, garantindo o anonimato das pessoas que se dispuseram a responder. As perguntas 

foram referentes à localização, locomoção, tipos de tratamentos que se dedicavam, 

sociabilização com as outras unidades, estrutura da unidade e da equipe que trabalham, e 

sobre a evolução da saude do município. 

Os dados secundários foram adquiridos juntos a órgãos públicos federais, do estado de 

Sergipe e do município de São Cristóvão-SE, como: Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), Secretária de Planejamento do Estado de Sergipe (SEPLAN), Superintendência 

de Recursos Hídricos (SRH), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de São Cristóvão, e sites governamentais, com destaque 

para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES) do DATASUS, Sistema de 
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Informação de Atenção Básica (SIAB), Sistema IBGE de Recuperação Automática e a Sala 

de Apoio á Gestão Estratégica. 

 

 

4.4 Metodologia do Objetivo 5 

 

      4.4.1 Analise do contexto socioambiental associado às doenças encontradas nos 

estabelecimentos de saude 

Consistiu na confecção de um mapa de uso e ocupação do solo a partir de 

ortofotografias aéreas 1: 10000, imagens de satélite de alta resolução atualizadas e fotografias 

aéreas 1: 25000 fornecidas pela SEPLAN. Como um parâmetro de comparação utilizou-se ao 

mesmo tempo as imagens do RapidEye, que serviram para apoiar o mapa que já tinha sua base 

elaborada antes de conseguir as imagens novas. Nesta fase foi possível ainda usar a técnica de 

observação direta intensiva, através da observação sistemática, e a entrevista padronizada, que foi 

feita com perguntas abertas a população que serviu de amostragem, seguindo-se um roteiro de 

perguntas planejadas, com o objetivo de examinar a o contexto socioambiental com as doenças. 

Utilizando-se do método qualitativo, a pesquisa foi desenvolvida de forma que 

tornasse possível estabelecer uma conexão entre as redes de saude com a dinâmica social, ou seja, 

analisar o nível de interferência da sociedade no seu processo de produção e reprodução do 

espaço geográfico.  

 

 

4.5 Metodologia do Objetivo 6 

 

     4.5.1 Propor medidas de reestruturação para melhorar a atenção a saude em São 

Cristóvão/SE 

Esta etapa consiste em recolher todas as informações obtidas e criadas sobre o 

município de São Cristóvão a fim de elaborar medidas que ajudem a melhorar o 

funcionamento do Sistema de Saude. Essas propostas serão posteriormente repassadas ao 

órgão fiscalizador (Conselho de Saude) para que possam tem uma dimensão do pode ser feito 

no município.  
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CAPITULO II 

5 DESCRIÇÃO DA AREA DE ESTUDO  

 

     5.1 Localização 

O município de São Cristóvão está localizado no setor leste do estado de Sergipe, 

pertencendo à microrregião da Aracaju, fazendo parte do Território da Grande Aracaju. Ele 

faz limites com os municípios de Aracaju a leste, Nossa Senhora do Socorro ao norte, e 

Itaporanga d’Ajuda a oeste e sul (Fig.3).  A área municipal ocupa 437km
2
, contidos nas folhas 

topográficas SC.24-Z-B-IV (Aracaju) e SC.24-Z-D-I (Estância), editadas em 1974 pelo 

MINTER/SUDENE com a escala 1: 100000. A sede municipal tem uma altitude de 30 metros 

e coordenadas geográficas de 11º01’03” de latitude sul e 37º12’00” de longitude oeste. O 

acesso, a partir de Aracaju, é efetuado pelas rodovias pavimentadas BR-235 e SE-2012, num 

percurso total de 25 km (BOMFIM, 2002). Também pode se chegar ao município pela BR101 

vindo da Bahia, sentido Norte, entrar na rodovia SE04 (Rodovia João Bebe Água) logo após a 

cidade de Itaporanga, ou pela SE464 vindo de Itaporanga ou pela SE466 (Rodovia estadual 

não pavimentada) vindo de Aracaju. 

De acordo com o Perfil Municipal (2011) publicado pelo Observatório de Sergipe, da 

Superintendência de Estudos e Pesquisas - SEPLAG, a definição dos limites municipais segue 

a Lei n° 554–De 6 de Fevereiro de 1954, nela consta os seguintes limites 

 

Com o município de Itaporanga d'Ajuda: Da foz do rio Vasa Barris no Oceano 

Atlântico, sobe aquele rio até a foz do riacho Pé de Serra; daí sobe este riacho e o 

riacho Roma até suas nascentes, próximo à fazenda Joaninha; daí em linha reta a um 

marco a Noroeste do povoado Pedrinhas. 

Com o município de Aracaju: Do rio Poxim, no ponto em que ele é cortado pela reta 

que une o marco de Mundé da Onça ao das cabeceiras do riacho Palame; segue por 

esta reta até um marco situado no Lugar Mundé da Onça; daí em linha reta ao marco 

situado no Pontal Norte da barra do rio Vasa Barris. 

Com o município de N. S. do Socorro: Das nascentes do rio Poxim-Mirim, desce 

êste rio até sua foz no rio Poxim, daí desce êste rio até o ponto em que ele é cortado 

pela reta que une o marco do Mundé da Onça ao das cabeceiras do riacho Palame. 

(SEPLAG, 2011)  

 

São povoados do município: Aldeia I, Aldeia II, Aningas, Arame I, Arame II, Bom 

Jardim, Cabrita, Caípe Novo, Caípe Velho, Cajueiro, Candeal, Caraíbas, Cardoso, Carmo, 

Chica, Colônia, Country Club, Coqueiro, Cumbe, Feijão, Garganta, Gravatá, Ilha Grande, 

Miranda, Nova Conquista, Oco do Pau, Parque Santa Rita, Parque Universitário, Pedreiras, 

Quissamã, Rita Cassete, Tábua de Baixo, Tábua de Cima, Timbó I, Timbó II, Tinharé, 

Umbaúbá e Várzea Grande. 
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             Figura 3: Município de São Cristóvão/SE 

             Fonte: BOMFIM, 2002 
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5.2 Aspectos Sociais 

 São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil, com monumentos que 

remontam o Brasil Colonial, sendo tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional desde 1939, 

possuindo um importante acervo arquitetônico, cultural e religioso. O município ao longo de 

sua formação passou por profundas mudanças até chegar ao que conhecemos hoje, 

começando sua historiografia com Cristóvão de Barros, inicia tudo em 1590. 

   

De acordo com o IBGE (2013) 

 

Após subjugar o gentio a 1.° de janeiro de 1590 e levantar o forte Cotengiba, junto à 

foz do rio Sergipe, Cristóvão de Barros fundou a primitiva povoação, sob a 

denominação de Cidade de São Cristóvão de Sergipe d'EI Rei, centro inicial da 

colonização e organização da Capitania de Sergipe. Consta que Simão de Andrade 

foi quem primeiro adquiriu terras na região, entre Caípe e Vasa-Barris, em 1599, e 

que duas vezes o povoado mudou de local, antes de 1607. No período da dominação 

holandesa esteve em diversas ocasiões em poder dos batavos. Foi incendiado em 17 

de novembro de 1637, por tropas de Maurício de Nassau, e depois reconstruído. 

Sòmente em 1645 viu-se livre do invasor.  Com sede em São Cristóvão e 

subordinada à Bahia, foi criada, em 16 de fevereiro de 1696, a Ouvidoria de Sergipe, 

que alcançou emancipação em 8 de julho de 1820. Seu primeiro governador, 

empossado a 20 de fevereiro de 1821, foi, no entanto, deposto e preso por tropas 

baianas, sendo restaurada a soberania sergipana sòmente em outubro de 1822, pela 

ação do general Labatut. O governo provisório então constituído instalou-se ainda 

em São Cristóvão; mas a 17 de março de 1855 a capital foi transferida para Aracaju. 

O Decreto-lei n.° 94, de 22 de junho de 1938, considerou a cidade de São Cristóvão 

monumento histórico.  Em 1617 São Cristóvão tornou-se distrito da freguesia de 

Nossa Senhora da Vitória, na Bahia; em 1675 passou a sede de Município e em 1823 

(8 de abril) à categoria de cidade, quando foi criada a província de Sergipe. Em 24 

de maio de 1944, o Município deixou de ser têrmo de Aracaju, passando ao nível de 

comarca. Abrange um só distrito, de igual nome. 

 

 

 Hoje, sua população é dividida em dois grandes núcleos urbanos: a sede e o Grande 

Rosa Elze, com crescimento marcado por grandes fluxos imigratórios, predominantemente de 

baixa renda, sendo o Grande Rosa Elze periférico à capital do estado, com diversos problemas 

sócio econômicos de diferentes escalas.  

A população total é de 78.864 habitantes (2010), desses 38.399 do sexo masculino e 

40.465 do sexo feminino, sendo 66.665 residentes na zona urbana e 12.199 na zona rural, com 

uma densidade demográfica de 180.31 hab/km
2
, a estimativa do IBGE é que no ano de 2013 a 

população chegou a 84.620 habitantes.  

Entre 1980 e 2013 o município apresenta um crescimento populacional aproximado de 

200%, fato explicado pelo transbordamento populacional de um grande contingente que 

embora participando efetivamente do processo de desenvolvimento de Aracaju, não encontra 

formas compatíveis de habitar no seu território. Favorecida pela rede de transportes 
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metropolitana criada em função dos conjuntos implantados na “zona de interesse espacial do 

Estado”, essa população se desloca para os municípios vizinhos em busca da habitação de 

mais baixo custo, se mantendo, todavia presos aos locais de trabalho na capital e dependente 

de todos os serviços especializados que ela possui.  

O município de São Cristovão dispõe de uma infra-estrutura considerada insatisfatória 

por não conseguir atender a demanda populacional, entre os serviços destaca-se a energia 

elétrica distribuída pela Empresa Energética de Sergipe (ENERGIPE), o transporte rodoviário 

interurbano, a estação receptora de TV, e o abastecimento de água que é “administrado pela 

fundação SESP em convênio com a prefeitura, e a distribuição e comercialização pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto SAAE” (MENDONÇA E CRUZ, 2009). 

No estado de Sergipe só mais dois municípios utilizam o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto - SAAE além de São Cristóvão são Estância e Capela, por já ser considerado obsoleto 

pelos outros municípios. No ano passado os representantes da população não agüentando mais 

a situação de abandono da estação de tratamento que não recebia nenhum reparo a mais de 8 

anos, entraram com uma Ação Civil Pública pedindo a interdição do local, já que as 

condições em que se encontrava estavam interferindo no bem estar da população.   

Somente depois essa ação que a prefeitura municipal se propôs a reformar a estação e 

trocar o maquinário enferrujado, além de melhorar a estrutura física do local que estava 

incompleta, pois mesmo depois e tantos avanços a respeito de tratamento, o município ainda 

não possuía uma casa de química e reservatório para material químico, sendo lançados os 

efluentes produzidos no próprio ambiente de convívio popular, agravando ainda mais o 

problema de saneamento municipal básico. 

Tomemos como saneamento básico a definição da Lei n.º1.445/2007, que estabelece 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico e define uma Política Federal de Saneamento 

Básico, como o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais relativo aos 

processos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos, além de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. (BRASIL, 2007) 

A proporção de domicílios particulares por tipo de saneamento apresenta um pouco a 

situação geral em que a população de São Cristóvão vive, pois somente 35,92% possuem 

saneamento adequado, isso quer dizer que, possui um abastecimento de água por rede geral, 

esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica e lixo coletado diretamente ou 

indiretamente. Os domicílios que apresentam um saneamento semi-adequado representam 

55,89% pois possui pelo menos uma forma de saneamento considerada adequada, e os 
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inadequados representam 8,19% dos domicílios, o que demonstra a precariedade na infra-

estrutura oferecida á população, uma vez que a sua maioria não usufrui dos serviços básicos. 

O sistema educacional do município conta com 104 estabelecimentos de ensino, sendo 

32 de educação infantil, 63 de educação fundamental e 9 de educação média, além das escolas 

privadas (13 estabelecimentos), federais (3 estabelecimentos) e estaduais (17 

estabelecimentos), apresentando uma alta taxa de alfabetização da população.   

A área de saúde o município é dotada de 38 estabelecimentos que se dividem na esfera 

administrativa municipal e privada. Todos os estabelecimentos contam com atendimento 

laboratorial total, sendo que três deles com médicos atendendo em outras áreas. Há 

atendimento odontológico em oito dos postos de saúde. Apenas um estabelecimento presta 

serviço de emergência e internação pelo SUS, na sede municipal e no povoado de Feijão, há 

posto de saúde que faz o atendimento do Programa Saúde da Família. 

Embora exista uma estrutura para o atendimento do município, esta não atende a 

demanda existente. Todos os casos mais graves são encaminhados para Aracaju. Existem 

povoados desprovidos de estrutura adequada ou de estrutura alguma, obrigando a população a 

se deslocar para a capital ou então esperar o atendimento periódico. 

 

 

5.3 Aspectos Econômicos 

Com uma receita municipal de R$74.818.992,03 e um PIB de 501.648, o município de 

São Cristóvão possui um crescimento econômico considerado médio em relação aos outros 

municípios do estado (grafico1).  

 

Gráfico 1: Produto Interno Bruto 

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 2010. 
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O IBGE estima que dos 78.864 habitantes, 36.373 fazem parte da população 

economicamente ativa, podemos observar no gráfico acima a distribuição do PIB nas três 

principais variáveis econômicas em diferentes níveis, quando comparado com o gráfico do 

Brasil e de Sergipe observa-se que as variáveis que se destacam em termos de PIB estão 

visualmente nas mesmas proporções. 

No setor de serviços o que se destaca mais no município é o setor turístico, por ter um 

grande acervo histórico e arquitetônico, ele atrai muitos turistas pelos seus atrativos como a 

Praça do São Francisco (Patrimônio Cultural da Humanidade), a Fonte da Bica, os Museus de 

Arte Sacra, Histórico e Ex-votos, o Memorial da Irmã Dulce, entre outros. Também são 

atrativas as comidas e doces vendidos na sede municipal e os das cooperativas, como exemplo 

as compotas de frutas produzidas no Povoado Cabrita e os braceletes das irmãs beneditinas 

(biscoitos) que já foram divulgados em níveis nacionais.  

 

O artesanato municipal é  

 

[...] representado por uma linha de produtos que se utiliza das seguintes matérias-

primas: linha para bordados, cerâmica e materiais de pesca. Os trabalhos em madeira 

constituem-se de esculturas de entalhe e de xilogravura, que tem como pontos fortes 

as reproduções de imagens de santos populares, de carrancas e de talhas. 

(MENDONÇA & SILVA, 2009) 

 

Na agropecuária destacam-se as criações de bovinos (11.800 cabeças), eqüino (820 

cabeças), galináceos (708.636 cabeças) onde destaca a empresa Frangaço um das maiores 

granjas do estado que abastece o mercado de carnes e ovos, ovinos (2.560 cabeças) e suínos 

(3060 cabeças), destacam-se ainda a produção de písceos e mariscos.  Na indústria temos as 

fabricas de tecidos como exemplo a Intergrifs, as indústrias de asfalto, indústria extrativa de 

sal, produtos não-metálicos e madeira.  

Na agricultura destacam-se a produção de cana de açúcar que representa 77,71% da 

produção do município e ocupa uma área de 680 ha, a mandioca com 11,43% numa área de 

100 ha, milho com 11,43% numa área de 60 ha, a banana com 2,29% numa área de 20 ha e o 

feijão que representa 1,71% ocupando uma área de 15 ha.  
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Gráfico 2: Produtividade agrícola por área plantada 

 

Fonte: DeepAsk - https://www.deepask.com 

 

No gráfico (2) acima estão representados as maiores produtividades, baseado nos 

dados da IPEADATA que é uma base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do 

Brasil mantida pelo Ipea, que fizeram esse levantamento levando em conta a produção por 

hectare | R$/ha, a preços do ano 2000. A partir do gráfico podemos perceber os produtos 

agrícolas que mais geram renda ao município, destaque para a cana e a banana, produzidas em 

sua maioria para serem comercializados no mercado externo do município. 

Podemos concluir que as principais fontes econômicas do município são a agricultura, 

pecuária, avicultura e a mineração. A agricultura possui como principais produtos a cana de 

açúcar, coco, mandioca e laranja. Os rebanhos têm como principais efetivos os bovinos, 

suínos e eqüinos. Na avicultura se destaca os galináceos. Na mineração registra-se a 

exploração e lavra de argilas, areias e saibros, bem como a produção de petróleo e gás. 

(BOMFIM, 2002) 

 Na figura (4) abaixo podemos ver um panorama geral das formas de uso da terra e 

associar as principais atividades econômicas com a forma e tipo de ocupação existente no 

município. A partir dela pode-se compreender a organização e dinâmica espacial do 

município de São Cristóvão, uma vez que a forma que a população usa a terra, expressa a sua 

condição de vida, e consequentemente a sua distribuição no espaço.   

No mapa a categoria que se destaca visualmente é a pastagem, que não é aquela de 

grande porte que e sim na sua maioria de pequenos criadores, que se espalham por todo o 

município, no centro do mapa está localizada a área industrial que nesse caso não tem maior 

representatividade como tinha no passado, os cultivos agrícolas de diferentes portes e 

variedades estão espalhados principalmente nos arredores dos povoados como lotes, os 

viveiros de peixes, camarões e moluscos estão nas proximidades do rio Vaza-Barris mais 
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praticados por populações ribeirinhas, nessa área também se destaca a retirada de caranguejos 

dos manguezais que são vendidos em Aracaju.    

 Para que as atividades acima desenvolvessem a vegetação natural foi retirada em sua 

maioria, restando poucos pontos da floresta estacional do bioma mata atlântica, a porção 

noroeste e oeste do município apresentam maior cobertura dessa mata por ser uma área de 

poucas aglomerações populacionais, ainda é uma região de difícil acesso. Existem também 

umas áreas espalhadas na região central e proximidades das áreas principais do município a 

floresta ombrofila também conhecida com floresta da araucária que vem crescendo e 

substituindo a vegetação nativa de acordo com a demanda da indústria madeireira, que esta se 

estruturando principalmente próxima as principais vias de ligação do município com a capital. 

 Apesar da economia municipal esta se desenvolvendo a um nível considerado médio, 

ela ainda não é capaz de suprir as demandas de empregos formais da população local, que 

possuem um nível de formação superior ao que necessitam os empregadores. 

Um dos principais problemas enfrentado pela administração municipal no que diz 

respeito à formação de uma economia urbana municipal reside no fato de que a população 

economicamente ativa residente nesta região trabalha, consome e busca lazer em Aracaju 

gerando renda e ou tributos para os cofres da Capital, mas, como é de direito, continua 

exigindo a prestação dos serviços públicos do município de São Cristóvão. 
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  Figura 4: Uso da Terra no Município de São Cristóvão –SE 
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5.4 Aspectos Fisiográficos 

 

      5.4.1 Recursos Hídricos 

Inserido em duas bacias hidrográficas, a do rio Vaza-Barris e a do Sergipe, o 

município possui como drenagem principal, além do rio Vaza-Barris, os rios Comprido, 

Pitanga, Poxim-mirim, Poxim-açu, Pratal e Pramopama. 

De acordo com Diagnóstico do Município de São Cristóvão, elaborado pelo Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM, 2002) no município podem-se distinguir três domínios 

hidrogeológicos: Formações Superficiais Cenozóicas, Bacias Sedimentares e os 

Metassedimentos/metavuilcanitos, o primeiro ocupando aproximadamente 80% do território 

municipal. As Formações Superficiais Cenozóicas, são constituídas por pacotes de rochas 

sedimentares que recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de 

Dobramentos Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, tem um 

comportamento de “aqüífero granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e 

nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes 

condições de armazenamento e fornecimento d’água. Na área do município este domínio está 

representado pelo Grupo Barreiras e por depósitos flúvio-lagunares, terraços marinhos, 

depósitos de pântanos e mangues e depósitos aluvionares e coluvionares que, a depender da 

espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões significativas. Em 

grande parte dos casos, poços tubulares perfurados neste domínio, vão captar água do 

aqüífero subjacente 

De acordo com Bomfim (2002) as Bacias Sedimentares são constituídas por rochas 

sedimentares bastante diversificadas, e representam os mais importantes reservatórios de água 

subterrânea, formando o denominado aquífero do tipo granular. Em termos hidrogeológicos, 

estas bacias tem alto potencial, em decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta 

permeabilidade de suas litologias, que permite a explotação de vazões significativas. Em 

regiões semi-áridas, a perfuração de poços profundos nestas áreas, com expectativas de 

grandes vazões, pode ser a alternativa para viabilizar o abastecimento de água das 

comunidades assentadas tanto no seu interior quanto no seu entorno. 

Ainda de acordo com Bomfim (2002) os Metassedimentos/metavuilcanitos, 

representam o que é denominado de “aqüífero fissural”. Como basicamente não existe uma 

porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é condicionada por 

uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por 

reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, 
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as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos 

efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas 

condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas sem, no 

entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento nos casos de pequenas 

comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem. 

 

      5.4.2 Clima 

O município apresenta clima do tipo megatérmico úmido e sub-úmido, temperatura 

média no ano de 25,2
o
C, precipitação pluviométrica média anual de 1.331,4mm e período 

chuvoso de março a agosto. (BOMFIM, 2002) 

 

 

     5.4.3 Relevo e Geologia 

O relevo do município está caracterizado por: planície litorânea, contendo as planícies 

marinhas, flúvio-marinhas e fluviais; tabuleiros costeiros, englobando relevos dissecados em 

colinas e interflúvios tabulares; e superfície dos rios Cotinguiba-Sergipe, portando feições 

dissecadas em colinas, cristas e interflúvios tabulares. Os solos são Podzólico Vermelho 

Amarelo, Aluviais Eutróficos e Distróficos, Gray Pouco Úmido, Podzol e Indiscriminados de 

Mangues. (SERGIPE. SEPLANTEC/SUPES, 1997/2000 apud BOMFIM, 2002). 

A conjuntura geológica do município compreende sedimentos cenozóicos (Formações 

Superficiais Continentais), bacia sedimentar mesozóica/paleozóica (Bacia de Sergipe) e 

litótipos neo a mesoproterozóicas da Faixa de Dobramentos Sergipana (Figura 4). (BOMFIM, 

2002) 
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CAPITULO III 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

    6.1 Estrutura e Desafios do Sistema de Saúde no Município São Cristóvão - SE 

De acordo com o Atlas Brasil 2013, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de São Cristóvão é de 0,662, situado na faixa de desenvolvimento considerado médio 

(IDHM entre 0,6 e 0,699), para chegar a esse numero foram consultados mais de 180 

indicadores de população, saude, educação,vulnerabilidade, trabalho, renda e habitação, todos 

extraídos dos Censos Demográficos.  

Dos 5565 municípios existentes  do Brasil, o município  de São Cristóvão ocupa 

recentemente  a 2846ª posição, sendo 51,12% dos municípios estão em situação melhor e 

48,88% em situação igual ou pior, isso graças ao crescimento de indicadores como, educação, 

renda e longevidade, que proporcionou um aumento de 64,27% no seu IDHM nas ultimas 

duas décadas, superando a media nacional e estadual que num mesmo período tiveram 

respectivamente um incremento de 47% e 62%.  Em relação a Sergipe, São Cristóvão ocupa a 

3ª posição, perdendo apenas para o IDHM de Aracaju ( 0,770) e Nossa Senhora do Socorro ( 

0.664). 

Mas apesar desses dados apresentarem um panorama de desenvolvimento humano 

bom em relação ao outros municípios, não devemos generalizar e afirmar que esse 

desenvolvimento ocorre  de forma igualitária em todas as dimensões analisadas, uma vez que 

cada um apresenta um ritmo e modo de desenvolvimento diferente, pois cada um segue ações 

e propostas pré- determinadas por seus órgãos responsáveis. 

Dentre as três principais dimensões – educação, renda e saúde - que medem o 

progresso dos municípios, cabe neste trabalho apresentar a complexidade organizacional e 

estrutural existente quando se trata de saúde municipal, cuja base esta focada nas 

prerrogativas do SUS, afim de assegurar o acesso aos serviços oferecidos. 

O sistema de saúde de São Cristovão comporta vários tipos de estabelecimentos de 

diferentes esferas administrativas, no total o município conta com 34 estabelecimentos de 

saúde, que se dividem na esfera administrativa municipal, filantrópico, sindical e privada, 

distribuídos em: 17 Centros de Saúde/ Unidades Básica, 1 Hospital Geral, 2 Centros de 

Atendimento Psicossocial, 3 Consultórios Isolado, 5 Clinicas/ Centros de Especialidade, 3 

Unidades de Apoio Diagnose e Terapia, 1 Unidade de Vigilância em Saúde,1 posto de saúde, 

1 Pronto Atendimentos e 1 Secretaria de Saúde. (tabela 2).  Um fato interessante quando 

acessamos os dados do CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde) do 
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DATASUS é que na área de estabelecimentos de saúde cadastrados consta 38 isso porque eles 

consideram no cadastro as 4 Unidades Moveis de Urgência existentes como um tipo de 

estabelecimento, sendo que 1 pertence a uma Unidade Básica de Saúde e as outras 3 são 

designadas a região metropolitana. 

 

Tabela 2: Quadro geral do Sistema de Saúde de São Cristóvão 

Estabelecimentos Público Privado Sindicato Filantrópico Total 

Centro de Atenção Psicossocial 2 0 0 0 2 

Centro de Saúde/ Unidade Básica 17 0 0 0 17 

Clínica Especializada/ Ambulatório de 

Especialidade 2 3 0 0 5 

Consultório Isolado 0 3 0 0 3 

Hospital Geral 0 0 0 1 1 

Posto de Saúde 1 0 0 0 1 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia 

(SADT isolado) 0 3 0 0 3 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 0 0 0 1 

Secretaria de Saúde 1 0 0 0 1 

TOTAL 24 9 0 1 34 

Fonte de Dados: MINISTÉRIO DA SAUDE. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

 

Em relação à rede de atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde coordena como 

ações de saúde os programas básicos determinados no Plano Municipal de Saúde (2007-2009) 

e no Pacto pela Saúde (2009) vigente ate hoje pela ausência de um mais atualizado. Nesse 

plano fica determinado que as ações são: Programa de Saúde da Família ( composto por 24 

equipes de saúde da família); Programa de Saúde Bucal ( composto por 14 equipes de saúde 

bucal); Programa de Agentes Comunitários de Saúde (  composto por 166 agentes 

comunitários de saúde); Centro de Especialidades e Unidades de Saúde ( com médicos 

especialistas efetivos); Odontólogos ( composto por 6 odontólogos clínicos e outros 

especialistas contratados);  Saúde Mental ( composto pelo CAPS I E CAPS II) que tem como 

proposta a reabilitação e inclusão social, de pessoas com transtornos mentais e aos usuários de 

álcool, droga, crack e outras drogas. 

Também são programas do município o oferecimento de Fisioterapia (possui um 

Centro de Fisioterapia); Farmácia Básica; Farmácia Popular; Unidade de Atendimento 

24horas, e Vigilância em Saúde que é dividida em três coordenações ( Coordenação de 
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Vigilância Epidemiológica, Coordenação de Vigilância Sanitária e Coordenação de Vigilância 

Ambiental) . 

A Vigilância Epidemiológica trabalha com ações voltadas a detecção ou prevenção de 

mudanças nos fatores que determinam e condicionam a saúde de uma pessoa ou de uma 

população, com a intenção de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de 

doenças ou agravos.   

De acordo com o Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde as atribuições 

da Vigilância Epidemiológica são as seguintes 

 

Coleta e processamento de dados; analise e interpretação dos dados processados; 

investigação epidemiológica de casos e surtos; recomendação e promoção das 

medidas de controle apropriadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas 

adotadas; divulgação de informações sobre as investigações; [...] formas de 

prevenção de doenças entre outras. (2011, p.30) 

 

Todas essas atribuições são realizadas na Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica 

(COVISA), cuja sede fica no centro do município, onde são investigados os casos notificados 

pelas Unidades de Saúde, onde também é coordenado o Programa de Controle da 

Esquistossomose (PCE), e desenvolvido as ações contra a tuberculose, hanseníase, doenças 

diarréicas, tabagismo e DST/AIDS. Todos os dados colhidos nos estabelecimentos de saúde 

são passados para os sistemas de informações, que nesse momento possui um papel vital, uma 

vez que eles oferecem um panorama da situação, por serem 

 

instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que tem como 

objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de 

importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões 

nos níveis municipal, estadual e federal.(BVSMS, 2013) 

 

Dentre os sistemas de informações que são utilizados, os mais comuns e de fáceis 

acessos são o SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), SINASC (Sistema de 

Informação sobre Nascidos Vivos), SINANNET (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação), SISPCE (Sistema de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose) 

e SISFAD (Sistema de Informações de Febre Amarela e Dengue).  

 Mas mesmo de posse desses sistemas, existe um atraso nas notificações de casos 

Vigilância Epidemiologia Municipal para a Estadual, isso ocorre por diversos fatores, 

principalmente por fatores humanos, como não cumprimento do prazo dado para a realização 

das investigações pelas equipes de saúde, seja por falta de materiais, falta de prontuários dos 

pacientes ou por falta de transporte. Esse atraso nas notificações dos casos muitas vezes 
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prejudica a eficácia das medidas de prevenção e controle das doenças e agravos que ocorrem, 

uma vez que os profissionais de saúde não estarão cientes da real proliferação da doença. 

Trabalhando de forma integrada com a Vigilância Epidemiológica para detectar 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que possam 

interferir de alguma forma na saúde humana antes que haja a proliferação, a coordenação de 

Vigilância em Saúde Ambiental, atua com programas municipais, que seguem as diretrizes do 

Ministério da Saúde e da Pactuação das Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde, com 

medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais.  

 

A vigilância em saúde ambiental é responsável pelo controle dos fatores ambientais 

de risco biológicos e não biológicos. O primeiro abrangendo a prevenção de doenças 

e agravos, causados por um agente transmissor (vetores, hospedeiros e reservatórios 

e animais peçonhentos) e o segundo abrange os fatores de risco não biológicos 

divididos em cinco áreas: contaminantes ambientais, qualidade da água para 

consumo humano, qualidade do ar, qualidade do solo, incluindo os resíduos tóxicos 

e perigosos e os desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. (SMS, 2010, 

p.6) 

 

Os programas que estão ativos nesse momento trabalham com as principais 

incidências que prejudicam a saúde municipal, o que possui maior contingente profissional é 

o Programa Municipal de Combate a Dengue (PMCD), cujo objetivo é “reduzir os índices de 

incidência e infestação predial do mosquito Aedes aegypti para menos de 1% na área urbana 

do município” (RELATÓRIO, p.43). Seguido pelo Programa Municipal de Controle das 

Leishmanioses (PMCL) e Raiva (PMCR), que tenta reduzir a morbi-mortalidade e letalidade 

por meio de ações de diagnostico e tratamento. Outro programa também ativo é o de Controle 

da Esquistossomose (PMCE), que tem como objetivo reduzir “os índices de manifestação de 

esquistossomose a menos de 5% em todo o município”, através de pesquisas malacologica 

(estudo dos moluscos) nas coleções hídricas do município realizada uma vez por ano, como 

também através de um tratamento químico nas coleções onde é detectada a presença do 

caramujo e risco de fonte de contaminação por dejetos humanos. 

Como a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Ambiental também utiliza sistemas 

de informações integrados que ajudam na analise e difusão das informações, o SISFAD ( 

Sistema de Informação da Febre Amarela e Dengue), SISPCE ( Sistema de Informação do 

Programa de Controle da Esquistossomose e o SISAGUA ( Sistema de Informação para a 

Vigilância da Qualidade da Água) são as ferramentas base de integração entre as outras 

coordenações de saúde. Mas apesar desses sistemas estarem ativos há muito tempo na 

secretaria municipal, existe uma falta de repasse de informações entre eles e os outros órgãos 
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que se utilizam dessas informações, devido ao não cumprimento dos prazos de envio dos 

relatórios.  

 A Coordenação de Vigilância Sanitária, responsável por “conjuntos de ações capaz de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde da população” (SMS, p.48), também esta 

interligada as outras coordenações, por meio dos relatórios e analises que lhe são enviados. A 

sua base de informações é o VISA estadual, sistema que é alimentado com todos os dados 

relacionados ao risco sanitário do município, como também o SAAE (Sistema autônomo de 

água e esgoto), pois seu campo de atuação “se dá não só na área de alimentos, como também 

bebidas, cosméticos, medicamentos, saúde e saneamentos e correlatos” (RELATÓRIO, p.48) 

 Além das coordenações de saúde, o município também conta com um Laboratório 

Municipal de Saúde Pública localizado na Unidade Básica de Saúde Antonio Carlos 

Valadares, onde realiza exames parasitológicos, baciloscopias, entomologia, centrifugação e 

armazenamento de sangue. Apesar de estar alocado num local pequeno e inadequado para 

funcionar, ele também participa de programas da Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

voltados ao combate a dengue, controle da esquistossomose, tuberculose e hanseníase. 

Toda essa estrutura organizacional do sistema de saúde do município tem no seu dia-a-

dia o desafio de garantir que todas essas coordenações e sistemas trabalhem e sejam 

executados de forma integral, seguindo as prerrogativas do SUS, não só assegurando o direito 

ao acesso aos serviços de saúde como também desenvolvendo atividades que previnam as 

principais doenças e agravos que assolam os cidadãos do município. 

 Convém ressaltar que de acordo com o Art. 2º da portaria nº 1.271, de 6 de junho de 

2014, doença é “enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que 

represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos; e agravo refere-

se a “qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias 

nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou 

lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 

autoprovocada” 

As unidades notificadoras dos casos são todos os estabelecimentos de saúde do 

município e de outras regiões, que enviam os dados para a vigilância epidemiológica para 

serem investigados e relatados as autoridades competentes, esses dados depois de analisados 

são informados e tabulados nos sistemas.  

Entre os diversos casos, os que se destacam no município por apresentarem taxas 

preocupantes por não conseguirem controlar o agente transmissor tem-se a dengue, 

leishmaniose, meningite, sífilis, AIDS, tuberculose e hanseníase. Quando comparado às taxas 
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de cada um observa-se que em alguns casos consegue-se realizar um controle e diminuir as 

incidências de forma não satisfatória, mas dentro do padrão do município (sífilis, dengue), 

mas em outros não se observa mudança alguma ou pior os índices aumentam de forma 

preocupante, como no caso da meningite que de 1,34 % (2008) passa a 4,93% (2012), 

leishmaniose 0% (2008) passa a 2,46% (2012) e AIDS que de 7,98% (2009) passa a 13,57% 

(2012). 

Muitos desses provocados pelo fato da população atingida estar dentro de uma área de 

risco á saúde, como pode ser observado nas imagens abaixo, que mostram a situação das 

principais vias de alguns povoados do município, que podem ser considerados lugares de 

risco.  

 

Figura 5: Áreas de risco a saude em São Cristóvão –SE , 2013. A) Alto da Divinéia. B) Loteamento Lauro 

Rocha. C) Rosa Maria. D) Várzea Grande 

 

Cada figura apresentada acima representa algumas áreas que mais tem incidência de 

doenças e agravos, essas áreas sofrem de falta de infra-estrutura adequada, o que faz de bons 

lugares de propagação dos agentes transmissores por serem áreas vulneráveis. É importante 
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entender que, a vulnerabilidade “revela a fragilidade de um sistema em seu conjunto e a 

capacidade de superar a crise provocada pelo acontecimento” (ZANIRATO, 2008). Para 

alguns autores a vulnerabilidade  

 

constitui um elemento essencial para a avaliação e análise de riscos, perigos, 

impactos e danos aos quais os grupos populacionais estão expostos, bem como do 

grau de susceptibilidade a essa exposição, e a habilidade (ou falta dela) para a 

atenuação, enfrentamento e/ou adaptação a perturbação ou estresse causado por essa 

exposição (KASPERSON & TURNER apud SERRA, 2002) 

      

 Neste sentido, a “vulnerabilidade pode ser vista como a interação entre o risco 

existente em um determinado lugar (hazard of place) e as características e o grau de 

exposição da população lá residente”. (CUTTER apud ALVES. 2008).  

No caso do município a população é constantemente exposta a diferentes fatores, 

muitos deles provocados por hábitos que com o tempo tomam uma proporção incontrolável, 

além do mais por sua extensão territorial e dificuldades de acessos muitos locais não 

conseguem ser monitorados regularmente pelos profissionais de saude.  O resultado final 

disso são áreas descobertas, pois teoricamente o município possui uma cobertura populacional 

de 95,74%, mas na pratica poucos são os momentos que realmente se consegue realizar de 

fato o que é relatado nos relatórios.  

 

  

6.2  Perfil Geral dos Estabelecimentos de Saude do Município de São 

Cristóvão 

Com o objetivo de atender uma população com aproximadamente 78.864 habitantes 

numa área de 437 km
2
, o município de São Cristovão tem ao seu dispor toda uma rede 

complexa de saúde, que por sua vez vai esta ligada aos municípios limítrofes pertencentes ao 

Colegiado da Gestão Regional denominado de Colegiado Interfederativo Regional de Saúde 

de Aracaju, pelo fato do município se encontrar na Regional de Saúde de Aracaju. 

  No total foram identificados 21 estabelecimentos de saude que fazem parte do 

Sistema de Saude municipal, cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude 

(CNES) do DATASUS, que “disponibiliza as informações das atuais condições de infra-

estrutura de funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde em todas as esferas, ou seja, - 

Federal, Estadual e Municipal.” (DATASUS, 2014)  

Quando observamos a forma de distribuição dos estabelecimentos de saúde (fig.6), 

percebemos que pela extensão do município, esses estabelecimentos se encontram mal 
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localizados em termos de acessibilidade a toda a população local (figura 7), uma vez que eles 

estão localizados na sua maioria em duas áreas, a sede municipal e no Rosa Elze, ficando 

áreas sem uma estrutura física de saúde que possam buscar quando necessitarem.  

Quando comparado a figura 6 com a 7, observa-se que a maioria dos estabelecimentos 

de saude estão nas principais vias quem ligam São Cristóvão com os municípios vizinhos, o 

que deveria ser positivo para uma melhor comunicação entre os profissionais da saúde, mas 

infelizmente não acorre de acordo com as respostas dos mesmos no questionário aplicado, 

todos responderam que não possuem ou trocam informações com os outros estabelecimentos, 

nem sabem quais são as doenças e agravos tratados pelas outras unidades fora as que já estão 

estipuladas pelo SUS, e os que possuem contato, deve-se a questões pessoais. 

Quando perguntado sobre a localização e acesso aos estabelecimentos, metade 

respondeu que possuem dificuldade de chegar ao local de trabalho e realizar as visitas 

domiciliares por residirem em Aracaju, ou por que a unidade não esta num local com via 

asfaltado não sendo possível chegar ao local no tempo de chuva. Os outros não sentem 

dificuldade por serem aqueles alocados nas unidades principais, onde os meios de transportes 

circulam independente das condições de tempo.  

Mas muitos concordam que se a Secretaria de Saude cumprisse com o acordo de 

fornecer o carro para eles chegarem aos seus respectivos povoados nos dias de seus 

atendimentos, eles não teriam dificuldade nenhuma para trabalharem na unidade, mesmo ela 

estando localizada em lugares de difícil acesso.   

Na figura 6 observa-se também que existem áreas carentes de unidades de saude 

(noroeste e oeste do município), onde se localizam povoados desprovidos de recursos básicos 

de saneamento e infra-estrutura, e que muitas vezes são esquecidos pela sede por estarem 

distante das maiores aglomerações urbanas e por não terem quem os defendam perante as 

autoridades do município. Sem um estabelecimento nessa área eles vão procurar atendimento 

nos municípios limítrofes pela maior proximidade como seu lugar de moradia. Esse arranjo 

locacional é provocado pela demanda populacional que determina os investimentos nas áreas, 

observe que as áreas com maiores concentrações populacionais como Centro, Eduardo Gomes 

e Roza Elze são os locais que possuem uma melhor estrutura de saude por serem áreas de 

atração de investimentos financeiros e investimentos públicos por serem áreas de locais 

centrais e influenciam os produtos e tipos de serviços que são oferecidos nas outras áreas do 

município.
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Figura 6: Distribuição dos Estabelecimentos de Saúde 
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Figura 7: Distribuição das localidades do município de São Cristovão-SE 
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           Mesmo as áreas que possuem algum tipo de unidade sofrem com a falta de estrutura 

tanto física quanto humana que lhes são oferecidas, falta física porque as maiorias dessas 

unidades são pequenas casas de poucos cômodos alugadas, sem uma reforma para transformá-

la em um ambiente adequado de tratamento e outras estão em fase de deteriorização, existindo 

somente para constar em números com finalidade de aumentar o orçamento da saude (Figura 

8) 

 

 

Figrura 8:A) Frente da Unidade de Saude de Caipe Velho; B) Unidade de Caipe Velho por dentro; C) Frente da 

Unidade do Parque Santa Rita; D) Unidade do Parque Santa Rita por dentro; 

  

Das 21 unidades georreferenciadas, 10 possuem sede própria, muitas delas receberam 

reforma há pouco tempo e 11 estão funcionando em casas alugadas, a cada mudança de gestão 

muda de endereço a exemplo temos a unidade do Conjunto Luiz Alves, que ficava na avenida 

principal do conjunto e logo depois sem aviso mudou de endereço para outra casa, duas ruas 

depois do antigo endereço.  
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 No momento de identificação dos estabelecimentos, poucos foram encontrados abertos 

no horário de funcionamento, os que estavam abertos e funcionando com os atendimentos 

normais eram os situados no Roza Elze (U.S.F Massoud Jalali,), Eduardo Gomes (U.S.F 

Maria José Soares Figueiroa, CAPS João Bebe Água), Roza Maria (U.S.F Mariano 

Nascimento), Alto da Divineia ( CAPS Valter Correia, Dr. U.S.F Raimundo Aragão), Rita 

Cassete (U.S.F Maria de Lourdes Cruz) e o do centro do município ( . U.B.S. Valadares)   

Nos povoados Cabrita (U.S.F José Augusto Barreto), Tijuquinha (U.S.F Antonio 

Florêncio), Feijão (U.S. Maria de Lourdes Alves) e Luiz Alves (U.S.F Luiz Alves) eles se 

encontravam abertos, mas sem médicos e enfermeiros no momento, sendo mantidos por 

agentes de saude e pelo responsável do local, isso porque a maioria dos médicos e 

enfermeiros cuidam de mais de um estabelecimento, deixando um dia da semana para estarem 

em cada local, o que faz com que a população só tenha acompanhamento do agente de saude, 

que em todos os casos moram próximo, mas que não tem autorização de desenvolverem 

determinadas atividades de um enfermeiro, nesse caso a população se deslocam para as 

maiores unidades do município que é a do Roza Elze, Eduardo Gomes e centro, mas sem a 

garantia de que vão ser atendidos, por não ser da área de abrangência desses locais. 

Já nos povoados Cardoso (U.S.F Manoel Juvino dos Santos), Parque Santa Rita ( 

U.S.F Parque Santa Rita), Caípe Velho (U.S.F Laudelina de Andrade), Várzea Grande ( U.S.F 

Várzea Grande), os estabelecimentos de saude foram encontrados fechados, por falta de 

profissionais e material, mas conversando com os moradores do local pode-se localizar o 

agente de saude responsável e conversar sobre eles. Mas não foi possível no caso do povoado 

Colônia Miranda (U.S.F José Antonio Lima) e Pedreiras ( U.S.F Pedreiras) encontrar nenhum 

responsável por essas unidades, segundo os moradores elas só abrem quando os médicos e os 

enfermeiros aparecem, o que acontece mais no período de vacinação, e nos dias marcados 

para o pré-natal das gestantes. 

De acordo com os dados obtidos no questionário, com relação às questões de saude 

52% da população local sempre foi tratado pela unidade de saude e 48% procuram outras 

quando precisam, a maioria ainda prefere esperar o dia em que o medico vai aparecer pela 

dificuldade de sair do local e também por que não tem garantia que vão ser atendidos 

realmente em outro local, ate porque 64% moram próximos a unidade e 36% não. Quando 

perguntado as pessoas se necessitou de atendimento medico no ultimo ano 54% disseram que 

sim e 46% não, os que responderam positivo procuraram os agentes na maioria dos casos. Na 

questão de procura de outro estabelecimento e utilização de outra unidade a 58% respondeu 

que sim, e nesse caso procuraram principalmente os serviços de Aracaju. (gráfico).  
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Gráfico 3 : Questões de saude  

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa, 2013. 

 

O interessante é que o publico encontrado nas unidades eram em sua maioria eram 

donas de casa (42%) que pode ser explicado pela disponibilidade de tempo, 20% eram 

estudantes, 3% eram lavradores que estavam à procura de remédios, 1% eram comerciantes 

do próprio município e 34% fazem outros tipos de atividades, como seguranças, professores, 

funcionário público, etc., todos entrevistados no momento em que esperavam o atendimento. 

Essa deficiência do acesso dos serviços de saude pode ser explicada pelo numero de 

profissionais de saude que atendem todo o municipio, no total são aproximadamente 266 

profissionais de saude, divididos em mais de uma unidade. Entre esse profissionais estão 

médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologo, clinico geral, agente comunitário 

de saude, ginecologistas, pediatra, entre outros, divididos de forma desigual no município. 

(figura 9) 

Observe que enquanto tem estabelecimentos de saude com 144 (Figueiroa), 82 

(Valadares), 92 (Hospital e Maternidade) profissionais, outros possuem somente 1 ( Luiz 

Alves), 3 ( Laudelina de Andrade e Várzea Grande), ou 5  (Maria de Lourdes Cruz), 

lembrando que esses números são os profissionais cadastrados no sistema não incluem os 

contratados (que não são muitos), mas mesmo assim a diferença é muito grande, pois quando 

comparado o numero de estabelecimentos com o numero de profissionais existentes nas áreas, 

observa-se que existem locais que não vão ter a cobertura adequada tão divulgada nos sites 

governamentais com índices de 100% (gráfico 2) conseguidos de acordo com os dados 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Saude. 
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Figura 9: Distribuição dos profissionais de saude no município de São Cristóvão-SE 
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Gráfico 4: Cobertura populacional 

 

Fonte: SAGE (Sala de Apoio a Gestão Estratégica), 2014. 

 

 Observe que os locais que possuem número de domicílios entre 190 e 380 estão com 

um baixo numero de profissionais quando comparado com o tamanho da área que deve ser 

coberta, respectivamente os povoados que mais sofrem com essa má distribuição são Várzea 

Grande (3 profissionais), Feijão e Rita Cassete ( 5 profissionais), Parque Santa Rita ( 11 

profissionais) e Cardoso ( 30 profissionais). Este ultimo possui uma área muito extensa para 

um numero pequeno quando comparado aos principais.  

 Outro fato observado nas Unidades é o numero de médicos em cada um, pois mesmo 

tendo possuindo o mesmo tipo de Sistema de Saude, o numero de médicos muda ou é nulo, o 

que não deveria ocorrer já que o SUS determina um quantitativo de médicos de acordo com o 

numero de habitantes na área. Quando uma pessoa olhar no CNES a locação dos profissionais 

de saude no município, encontrará que cada unidade tem no mínimo dois médicos que se 

dedica a área de abrangência dela, mas ao olhar mais especificamente unidade por unidade e 

os nomes dos profissionais, encontrará o mesmo nome em diferentes especialidades, e em 

diferentes unidades, não quer dizer que isso seja errado em termos administrativos, já que é 

algo comum em alguns municípios, de acordo com a Secretaria Municipal de Saude, mas ele 

impede que os órgãos percebam a real necessidade de profissionais. 

 Enquanto que existem unidades com 18 médicos cadastrados (UBS Figueroa), outros 

de maior porte como o Hospital e Maternidade vai ter 8 , outros vão ter somente 1 cadastrado 

UBS Colônia Miranda,  UBS Cabrita, UBS Luiz Alves, UBS Rita Cassete, USf Juvino dos 

Santos, USF Pedreiras, e outros terão nenhum como o do Povoado Feijão e Caípe velho, que 

só tem no seu cadastro especifico auxiliares de enfermagem no trato do dia-a-dia. 
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 O interessante é que quando o município aderiu ao programa “Mais Médicos”, do 

Governo Federal, muitos pensaram que os profissionais que chegariam supririam esse vazio 

de serviço medico, mas a Secretaria Municipal de Saude decidiu que estes médicos fossem 

alocados em outras unidades. O médico Matheus Santana Barreto - natural de Roraima – está 

ofertando seus serviços às comunidades da Cabrita, Várzea Grande e Umbaubá, a médica Ana 

Gabriela de Santana Gois está atendendo os moradores do conjunto Eduardo Gomes, existe a 

cotação de mais um médico proveniente desse projeto, mas pelo que tudo indica, ele ficará em 

alguma unidade da sede, que é de acordo com o secretario interino de saude o local que esta 

precisando de um médico nesse momento. 

 Essa situação não se deve somente ao numero de médicos e enfermeiros no município, 

ate porque isso já é bastante antigo, por que muitos profissionais não conseguem ficar muito 

tempo trabalhando no município alegando problemas estruturais, financeiros e burocráticos. 

Mas também pelo baixo numero de equipes de saude existentes no município, no total são 150 

agentes de saude (gráfico 5) divididos em 23 equipes, que são divididas em equipes de saude 

bucal e equipes de saude da família . Essas equipes são organizadas em 27 áreas divididas por 

quadras ou limites, já que no total são 38 povoados isso significa que existem áreas ou sendo 

excluídas do calculo de cobertura ou sendo atendidas como pertencentes a outras áreas.  

 

Gráfico 5 : Número de agentes de saúde 

 

Fonte: SAGE (Sala de Apoio a Gestão Estratégica), 2014. 

 

Observa-se a partir do gráfico 5, relacionado ao número de agentes de saúde do 

Município, que de 2002 a 2007 não houve mudança no quantitativo de agentes de saúde, e 

que só começa a ocorrer um maior número de contratações a partir de 2008, que de 85 agentes 
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no cadastro de funcionários de saúde, passa a 103. As contratações aumentaram ainda mais 

em 2009, que de 103, o município passa a ter 152 agentes de saúde, para atender toda a 

população, e permanece na mesma nos anos seguintes. 

Sabendo-se desse quantitativo de agentes, numero de unidades no município e 

observando a tabela 3, tem-se a impressão de que “algo não está certo”, pois de 2 Unidades 

Básicas e 19 Unidades de Saude da Família, somente 12 possuem equipes da ESF ( Estratégia 

de Saude da  Família) e ESFB_M1 ( Estratégia de  Saude da Família com Saude Bucal_ 

Modalidade tipo 1). Vale ressaltar que de acordo com a portaria 07/03 de 2011 do Ministério 

da Saude, cada ESF com 12 agentes comunitários de saude, 1 auxiliar de enfermagem, 1 

enfermeiro e 2 médicos; e cada USFB_M1 com 12 agentes comunitários de saude, 1 auxiliar 

de enfermagem, 1 enfermeiro, 2 médicos, 1 auxiliar bucal, 1 técnico de saude e 1 cirurgião 

dentista,  que devem oferecer atendimento complementar para uma população de 2500 a 

4000, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes, atualmente no município das 23 

equipes 18 trabalham com uma média de 2.000 a 4.000 habitantes, e o restante possuem um 

numero acima do recomendado, destacando as equipes da USF Valadares e Figueiroa. 

 

      Tabela 3 – Estabelecimentos de São Cristóvão que possuem equipes 

Estabelecimentos 
Equipes 

ESF ESFSB_M1 Total 

U. B.S. Gov. Antônio Carlos Valadares 2 1 3 

U.B.S Maria José Soares Figueiroa 3 2 5 

U.S.F. Dr. José Raimundo Aragão 1 1 2 

U.S.F. José Antônio Lima C. Miranda 0 1 1 

U.S.F. José Augusto Barreto de Cabrita 0 1 1 

U.S.F. Massoud Jalali 2 2 4 

U.S.F. Luiz Alves 0 1 1 

U.S.F. Manoel Juvino Santos Cardoso 0 1 1 

U.S.F. Maria Alice Freire Pedreiras 0 1 1 

U.S.F. Mariano do Nascimento 1 1 2 

U.S.F. Parque Santa Rita 1 0 1 

U.S.F. Sinval José de Oliveira 0 1 1 

Total 10 13 23 

       Fonte de Dados: MINISTÉRIO DA SAUDE. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.  

 

Observe que na tabela 3 acima o total de ESF e ESB_M1 está dentro do que prevê o 

ministério para a quantidade de habitantes que existe no município, mas o que esta nela além 
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de comprovar ainda mais a centralização dos serviços em algumas localidades, também 

demonstra que o que esta no cadastro de equipes não condiz com o cadastro de profissionais, 

uma vez que ao somar a quantidade que deve ter de profissionais que uma ESF e ESFBM_1 

devem possuir 16 e 19 respectivamente, não está dentro do contexto atual de alguns 

estabelecimentos, até porque para as 23 equipes no município deveriam existir 276 agentes 

comunitários de saude e não 152, deixando um vazio de 124 agentes a menos para atender a 

população. Algumas unidades não possuem nem no quadro geral de funcionários o 

quantitativo de profissionais que deveria ter por possuir uma dessas equipes, como o caso da 

Unidade de Luiz Alves que deveria ter no mínimo 19 profissionais e possui somente 1, 

Unidade José de Oliveira que de 19 possui 12 e Unidade Raimundo Aragão que de 35 possui 

31. 

Quando questionada a Secretaria de Saude sobre essa diferença nos dados dos 

relatórios, ela disse que eles seguiam o regulamento do SUS dividindo as equipes por numero 

de famílias, e que isso não prejudica atendimento a população local. Quando questionado os 

profissionais, eles afirmam que o seu trabalho é prejudicado no momento em que eles não 

conseguem ter o devido controle de casos que surgem nas suas áreas, e que pelo numero de 

agentes serem poucos eles não conseguem fazer as visitas domiciliares de acompanhamento 

de alguns pacientes recomendadas pelo SUS, já que essas visitas devem ser realizadas por 

eles e os agentes da área.  

No geral as unidades de saúde foram alocadas em áreas consideradas estratégicas 

pelos gestores de saúde, mas não no ponto de vista da população local e dos profissionais de 

saúde, pois quando perguntado sobre a localização e acesso das unidades os mesmos 

responderam que possuem dificuldade de chegar ao local, por não se encontrar nas principais 

vias de acesso. Os profissionais que necessitariam de um meio de transporte fornecido pela 

secretaria muitas vezes alegam que não vão trabalhar na sua área de saúde por não ter um 

meio de acesso a elas, e que ate mesmo as visitas domiciliares que deveriam ser cumpridas 

toda semana não estão sendo executadas como deveriam não pelo acesso, mas também pela 

falta de insumos básicos que não chegam periodicamente. 

Mas apesar disso eles afirmam também que conseguem tratar ou controlar 

moderadamente mesmo com dificuldade a maioria dos casos que aparecem com a estrutura 

física e humana que possui, mesmo faltando remédios, vitaminas, materiais para 

procedimentos, entre outras coisas. Devido a isso eles se limitam as suas atividades, como 

pré-natal, preventivo, procedimentos de enfermagem, atendimentos de hipertensos e 

diabéticos, etc., até porque não recebem incentivos para irem, além disso. 
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Quando observado a serie da produção de cada unidade de saude retirado do SIAB 

(tabela 4), observa-se que o quantitativo de consultas a pessoas fora de área da Unidade é 

grande nos estabelecimentos que ficam nas principais vias de acesso, e que esse quantitativo 

não é fixo, varia conforme o ano em questão. Na tabela pode-se ver que apesar das Unidades 

de Saude Figueiroa e Valadares serem as que possuem maiores números de profissionais, não 

são o que mais atende pessoas fora de sua área, nesse caso a unidade que mais vem atendendo 

é a Massoud Jalali, isso porque de acordo com o diretor da unidade eles têm a política de não 

recusar pacientes, desde que não prejudiquem a sua área, ainda de acordo com ele a maioria 

das pessoas são provenientes das localidades próximas e muitas vezes do centro do município, 

deixando estável a sua media de consultas no ano, já que o seu total de consultas não sofre 

alterações visíveis. 

 

Tabela 4: Produção dos Estabelecimentos de Saude de São Cristóvão-SE 

 

Fonte: SIAB -2009/2012 

 

Existe também na tabela estabelecimentos que não atendem ninguém fora de sua área, 

justificado por eles por dois motivos, primeiro é que eles não possuem profissionais 

suficientes na unidade para prestar serviço além de sua área, e segundo por medo de faltar 

material básico de atendimento, já que o material que a secretaria envia não é nem suficiente 

para suprir sua própria necessidade, as pessoas de fora que conseguem serem atendidas na sua 



 

 

81 

maioria foi por encaminhamento a unidade. Observa-se que a quantidade total de pessoas 

atendidas nos estabelecimentos não é proporcional ao tamanho da área de abrangência de cada 

unidade, nesse caso constata-se que deve haver um erro no preenchimento desses dados, que 

apesar de irem ate 2012 são os mais recentes, pois de acordo com a secretaria ainda não foi 

fechado o consolidado de 2013, por falta de pessoal no setor de dados.   

A maior dificuldade encontrada em todo o processo de pesquisa foi essa, a falta de 

controle dos responsáveis pelos estabelecimentos, em todos os locais que foram requisitados 

dados, relatórios e outros documentos que ajudasse a entender cada unidade, eles afirmavam 

que não possuíam, que no final de cada mês entregavam a Secretaria, mas não sabia no ano ou 

não se interessavam em saber o balanço geral de seu trabalho. Quando requisitado os dados a 

Secretaria, a mesma passou um ano para entregar, mesmo assim mediante autorização pedida 

por oficio. 

O mesmo aconteceu com os consolidados e relatórios, os consolidados só foram 

entregues depois de muita insistência, ao serem entregues pode-se ver que eles mesmos não 

têm interesse em ir atrás dos dados, pois muitas das unidades não apresentam informações 

básicas. Quando foi questionado aos profissionais de saude se eles recebem visitas da 

secretaria, com o objetivo de ver como os estabelecimentos estão funcionando e o que poderia 

ser feito para melhorar, somente os localizados no Roza elze, Centro, Eduardo Gomes e Rosa 

Maria e Alto da Divineia responderam que sim, e que são feitas reuniões com eles a cada 

mudança de gestão.  

Mas isso não ocorre com os mais afastados ou de difícil acesso como exemplo a 

unidade de Várzea Grande, que por se localizar numa área rural de difícil acesso não recebiam 

visitas da secretaria a quatro gestões atrás, e que tudo o que conseguiam em relação a 

atendimento e insumos eram recolhidos na unidade do Eduardo Gomes e Cabrita, unidades 

que secretaria deixa o material destinado a Várzea Grande. O que pode esta acontecendo em 

outras unidades localizadas em áreas rurais mais afastadas ainda. 

No geral os casos de doenças ou agravos que mais aparecem nas unidades a fim de 

serem tratadas são doenças infecciosas, verminoses, hipertensão, diabetes, parasitoses, 

tuberculose, hanseníase e DSTS, dessas as que são unânimes nas unidades são hipertensão e 

diabetes, conseqüentemente são os que recebem mais insumos e programas da Secretaria de 

Saude.  

Para a população local as doenças que mais aparecem e que deveriam ser controladas 

mais de perto pelos profissionais seriam as verminoses (58%), infecções respiratórias (24%), 

dengue (8%), diarréia (4%) e outras doenças (6%), isso se deve a consciência que eles 
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mesmos têm de que as condições sanitárias de um espaço irão influenciar surgimentos de 

algumas enfermidades (gráfico 6). A relação entre o que é percebido e o que é registrado nas 

UBS e USF estão muito próximos, pois a doença de acordo com o DATASUS a verminose é 

a mais tratada pelos estabelecimentos, seguida por dengue, leishmaniose, meningite, 

tuberculose, etc. Mas pela falta de insumos e profissionais nas áreas as unidades se focam em 

tratar a hipertensão e diabetes, por terem uma grande procura e por ser uma doença com um 

tratamento mais “fácil”. 

 

Gráfico 6: Percepção dos usuários das unidades sobre as principais doenças do bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Dados do questionário, 2012/2013 

 

Com o objetivo de conhecer melhor as condições de moradia das pessoas que 

procuram atendimento, foram feitas algumas perguntas sobre o seu ambiente diário. No geral 

74% responderam que possuem coleta de lixo nos seus locais de moradia três vezes na 

semana, e 26% responderam que na sua área não possuem coleta de lixo, o que faz com que 

eles arrumem outro destino para ele, 92% queimam todo o lixo produzido na sua residência 

no fundo de suas casas, 6% joga em um terreno baldio próximo a sua residência e 2% enterra 

no seu quintal. Pode parecer pouco o numero a porcentagem de pessoas que não possuem 

coleta de lixo, mas quando se pensa que na quantidade diária que uma família pode produzir 

em somente um dia e os destinos que elas seguem para “não terem mais problemas com ele”, 

isso pode torná-los mais vulneráveis a uma doença. Até porque 60% responderam que 

possuem uma rede de esgoto na residência e 40% não possuem, tendo o seu esgoto ao em 
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fossa ou céu aberto, que juntando com o lixo produzido, é um ambiente propicio para o 

surgimento de animais que transmitem as doenças mais encontradas nos estabelecimentos. 

E o descaso, é justificado pelos órgãos responsáveis como uma fase que se encontra o 

município de são Cristóvão, que por fraudes e descasos das gestões anteriores a situação 

piorou a um nível difícil de controlar, já que as dificuldades estão em todas as esferas de 

serviços, não somente no da saude publica e saneamento municipal. 

Em conjunto com a falta de saneamento adequado, a utilização de água tratada no 

município é outro problema, já que 52% possuem rede de distribuição de água tratada, 20% 

possuem, mas falta com freqüência e 28% não possuem, muitos acostumados com isso 

arrumam outras formas de conseguirem água, usando em muitos dos casos cisternas, poços 

artesanais ou lagos próximos (figura 9) há muito tempo esse vem sendo um dos maiores 

problemas para os profissionais de saude, porque ate mesmo os que recebem a água dita 

tratada pegam alguma verminose proveniente dela.  

 

 

Figura 10: Moradora pegando água no Loteamento Lauro Rocha, 2013. 
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Isso porque como já foi abordado anteriormente, a empresa prestadora desse serviço 

não passava por uma reforma a muitos anos, de acordo com os moradores a canalização eram 

muito antigas e enferrujadas, a água possuía uma coloração e um aroma estranhos, e muitos 

deles alegam que já presenciaram caramujos em alguns lugares. De acordo com a prefeitura 

isso já vem sendo solucionado e logo tudo estará normalizado, até mesmo o acesso a água 

daqueles que não possuem. 

O interessante é que São Cristóvão possui muitas fontes de água mineral nas mesmas 

localidades que sofrem com falta de água, como também possui um grande numero de poço 

tubular ou artesiano distribuídos principalmente na parte central do município, onde esta 

localizada a sede e suas localidades próximas (figura 11). Mesmo com um relevo tão irregular 

a prefeitura deveria realizar um estudo mais aprofundado para resolver esse impasse, pois 

resolvendo essa questão, ela economizaria recursos que poderiam ser destinados a outros 

serviços, que não fossem o tratamento de algo que poderia ser evitado. 

Figura 11: Distribuição de outras formas de retirada de agua 
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Mas tudo isso não é o suficiente para suprir a demanda municipal, houve um momento 

do trabalho de campo que foi presenciado o nível de problema que a má qualidade da água ou 

a falta dela produz, e os métodos que são criados pela Secretaria de Saude para resolver isso. 

Entre ele foi num momento em que a visita estava sendo feita no Hospital e Maternidade do 

município no tempo em que ele estava em reforma e tinha sido transferido temporariamente 

para outro local (figura 12), que não tinha as condições para abarcar uma atividade desse 

porte. No momento faltava água o tempo todo no município e pensando numa forma de não 

parar com os atendimentos no local foi decidido pela coordenação utilizar os galões para 

armazenar a água, só que eles não pensaram em comprar algo e sim pediram emprestados a 

um dono de uma padaria os galões que ele não estava utilizando no momento, ao chegar os 

galões dava para perceber que os mesmo não tinham condições para serem usados em 

procedimentos do porte do Hospital, mas mesmo assim eles foram utilizados. 

 

Figura 12: Casa que serviu de Hospital enquanto ele estava sendo reformado - Centro. 

 

Além da falta de água ou o acesso a água insalubre, a população de São Cristóvão 

sofre também com o “excesso delas em suas portas” em dias de chuvas, pois poucas são as 
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áreas asfaltadas das que estão longe do Centro, Roza Elze e Eduardo, e estas que estão 

possuem asfalto por serem áreas de acessos a outras localidades, onde a circulação de ônibus 

trouxe essa  “comodidade” de ter um saneamento adequado. As outras áreas que não são áreas 

de circulação e nem atrativos no município, ainda possuem na sua porta o chão de terra 

batido, que na estiagem causa problemas respiratórios pela suspensão da poeira, e no período 

de chuva é um ambiente propicio para o desenvolvimento de doenças, pois além de serem 

áreas sem saneamento em sua maioria, ainda estão próximas a rios e canais que sempre 

transborda com a chuva, e é essa nessa água que eles andam e brincam inconscientes, talvez 

sim, talvez não dos perigos que os rondam. 

Muitas das doenças tratadas nas unidades de saude são provenientes dos fatores de 

risco não biológicos, como contaminantes ambientais provocados de forma direta e indireta 

pela sociedade residente nesses locais, na forma em que faz uso da terra, na forma em que à 

água é distribuída e utilizada, e na qualidade do solo das regiões que possuem um maior 

contingente populacional. Cada um desses fatores atinge a população de forma lenta e 

gradual, já que o ambiente é modificado constantemente de acordo com as necessidades 

sociais e econômicas de quem o utiliza e o modifica, o nível de risco que atinge pode ser 

controlado ou diminuído de acordo com as ações daqueles que são responsáveis. 

Podemos dizer que os riscos socioambientais que a população de São Cristóvão mais 

sofre são os relacionados a localizações dos povoados, muitos deles criados em locais com 

certas declividades de solo, que configura num problema nos tempos de chuvas no município, 

como também a questão hídrica, a de acesso e potabilidade da água, ou seja, de onde a 

população retira a água que consome diariamente e os provocados pelos lixos produzidos pela 

população, que são destinados de forma incorreta e muitas vezes inconsequentes, por não 

perceberem que estão poluindo um ambiente que eles mesmos utilizam e que por mais que 

eles achem que não será atingido pelas consequências desse ato, ele atinge no que lhe é 

valioso, a sua saude. 
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8 CONSIDERAÇÕES  

 

Apesar do município de São Cristóvão ter dado um grande passo na questão da saude, 

por estar se dirigindo no caminho de conhecer a sua realidade, potencialidade e 

principalmente os problemas que precisam ser solucionados em determinados campos, ele 

ainda precisa consolidar algumas questões importantes.  

Como consolidar as metas previstas pelo Ministério da Saude, pois assim seria 

possível melhorar ainda mais os serviços ofertados e a destinação dos recursos que são 

recebidos. Como também fortalecer a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros 

transferidos aos fundos municipais, monitorar os planos de saúde que estão em atividades, e 

os relatórios de gestão. 

Ao analisar os dados colhidos se observou que a distribuição de estabelecimentos de 

saúde é desproporcional a necessidade da população. Existem unidades mal localizadas face 

às necessidades da população, ficando muitas delas fora do atendimento periódico e da 

assistência necessária para a manutenção da sua saúde, obrigando-a a se deslocar para a 

capital ou então receber o atendimento paliativo nas unidades localizadas na sede do 

município.  

Para o município conseguir atingir a meta que determina o SUS, os gestores devem 

começar pela sua obrigação, que é a de assegurar a população do município o direito ao 

acesso aos serviços de saude de forma integral, se isso for feito realmente muitos dos casos 

que são tratados podem ser amenizados ou controlados com o tempo. Não acredito que 

construir novas unidades seja a solução, e sim fazer funcionar corretamente as que já 

possuem, os gestores deveriam primeiramente conhecer a realidade local e contextualizar os 

serviços a serem oferecidos a partir da analise de vida e trabalho da população local, além de 

realizar ações sanitárias eficazes junto à prefeitura, contratar e distribuir mais agentes de 

acordo com a necessidade de cada área, ou seja, se envolver mais com a comunidade e o 

espaço que ela se utiliza. 

Diante dos resultados deste estudo, proponho algumas medidas básicas a fim de 

melhorar a atenção a saude de São Cristóvão, como: 

1- Distribuir as Unidades de Saude de acordo com a população coberta; 

2- Alencar os profissionais de acordo com a proporção de atendimentos de cada área; 

3- Distribuir as especialidades de acordo com as necessidades de saude; 

4- Revejam a distribuição de agentes de saude nas áreas que não possuem Unidade de 

Saude; 
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5- Colocar no site do município dados sobre as Unidades: distribuição das unidades, 

locais de atendimentos por tipo, número de profissionais, recursos, cobertura, etc. 

  Além de reestruturar a saude, os envolvidos têm que ter em mente que cada 

estabelecimento de saude existente no município tem um papel vital na estrutura municipal, 

mesmo estando em locais de difícil acesso, ou não ofereçam corretamente um atendimento, 

pois ainda a tempo de resolver esse impasse existente em São Cristóvão, que eles tanto 

chamam de crise geral do município que perdura por anos, para assim poderem construir 

espaços saudáveis, não se esquecendo de incentivar a população a abraçar a causa, já que o 

maior beneficiado será ela. 
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FICHA DE EQUIPES E CONSOLIDADO DE ALGUMAS DAS UNIDADES DE 

SAUDE 

 

 

 

USF RAIMUNDO ARAGÃO – ALTO DA DIVINÉIA – EQUIPES 01 E 02 

Área 01 - Equipe 01 – Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal modalidade M1 

NOME: ALTO DE SANTO ANTÔNIO   SITUAÇÃO: implantada  

  
CATEGORIA PROFISSIONAL    

ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA Silvania Santos Silva     

MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA  Saulo     

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE SAUDE 

DA FAMILIA 
Márcia Maria Passos da Invenção  

   

CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE DA 

FAMILIA 
Ana Selma Oliveira de Jesus  

   

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO  
Marileide Santos de Jesus  

   

  FAM HAB VAZIAS 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 01 

Josefina do Carmo Cardoso  

Barreiro  

Rua do Pinheiro 

Av. Lourival Batista (números 1267– 

2218) 

 

TOTAL 

 

19 

27 

125 

 

171 

 

64 

89 

437 

 

590 

 

- 

2 

17 

 

19 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 02 

Cristiane Silva do Carmo  

Av. Lourival Batista (nº início 312 – 

1261) 

 

TOTAL 

 

 

 

151 

 

 

 

517 

 

 

 

16 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 03  

Sem ACS 

Rua F 

Travessa A 

Rua A 

Rua E 

Rua 10 

Rua 9 

 

TOTAL 

 

9 

13 

51 

- 

46 

19 

 

138 

 

42 

37 

163 

- 

146 

77 

 

465 

 

- 

- 

7 

- 

2 

1 

 

10 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 04 

Geize Mara Pires Carvalho  

 

Rua D 

Travessa Vasco da Gama 

Rua 8 

Travessa C 

Rua B 

Rua C 

Rua E                                                    

 

  TOTAL 

 

 

 

37 

21 

22 

5 

37 

38 

10 

 

70 

 

 

 

 

122 

53 

55 

16 

137 

136 

40 

 

559 

 

 

 

8 

3 

6 

5 

5 

- 

- 

 

27 

GENTE COMUNITARIO DE SAUDE 05 
Izabel Augusta dos Santos 

Alto de Itabaiana 

Rua José Silosa 

 

37 

5 

 

120 

14 

 

18 

7 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=22
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=2
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=19
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=9
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=4
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=5
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Rua Prof. Ana Couto 

Av. 3 de Março 

Trav. 3 de Março 

 

TOTAL 

34 

35 

13 

 

124 

150 

119 

52 

 

455 

14 

- 

- 

 

39 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 06 

Aldeci Francisca Santos 

Rua 3 de Março 

Rua Marcos Soares Matos 

Av. Horácio Souza Lima (toda) 

 

TOTAL 

 

49 

18 

60 

 

127 

 

183 

78 

236 

 

497 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 07 

 

 

 

 

 

Lícia Rejane Souza Oliveira dos Santos 

Loteamento Barreiro 

Rua do Pinheiro 

                                                                                                                     

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

35 

30 

 

   

   60             

 

 

 

 

 

 

140 

120 

 

 

260        

 

 

 
 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 
TOTAL 

921   3343 

111 

 

 
 

 

 

Área 02 - Equipe 02 – Equipe de Saúde da Família 

NOME: ALTO DA DIVINÉIA  SITUAÇÃO: implantada    

CATEGORIAS A QUALIFICAR:  
CATEGORIA PROFISSIONAL    

ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA Gilmar Cruz dos Santos    

MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA  Daniela Cliciane Barbosa da Fonseca     

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE SAUDE 

DA FAMILIA 
Marta Santos Souza 

   

  FAM HAB VAZIAS 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 01 

Júlio Cezar dos Santos e Silva 

 Rua Valdir Matos (2 partes) 

Av. Araceles Rodrigues Correia 

TOTAL 

 

91 

65 

156 

 

297 

221 

518 

 

5 

6 

11 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 02 

Jivalda Souza de O. Santos 

Rua José Enfermeiro (toda) 

Rua Thelma Vidal 

 

TOTAL 

 

88 

36 

 

124 

 

300 

113 

 

413 

 

3 

3 

 

6 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 03 
Maria Izabel Santos dos Anjos  

Rua José Fernandes  

 

27 

 

86 

 

- 



 

 

97 

Rua José Sales 

Rua Antônio Espinheiro 

TOTAL 

32 

15 

74 

108 

60 

254 

- 

3 

3 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 04 

Luciana Nascimento Santos Ferreira 

Rua Julio Bispo 

Rua Manoel Oliveira 

Rua Antônio Fernandes 

TOTAL  

 

15 

61 

04 

80 

 

44 

241 

21 

306 

 

- 

1 

1 

02 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 05 

Gilvânia Barbosa 

Rua Etelvino de Oliveira 

Trav. Etelvino de Oliveira 

Rua Celso Montalvão 

Trav. B 

Trav. A2 

TOTAL 

 

 

39 

17 

40 

22 

- 

118 

 

 

160 

77 

161 

96 

- 

494 

 

 

2 

1 

4 

4 

- 

11 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 06 

Luiza Ferreira Santos 

Trav. Graciliano Ferreira dos Santos 

Rua Graciliano Ferreira dos Santos 

Rua Alzira Silveira 

Rua do Campo 

Rua do Pomar 

TOTAL 

 

- 

54 

30 

34 

14 

132 

 

- 

238 

95 

138 

33 

504 

 

- 

2 

4 

1 

1 

8 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 07 

Rosimeire Lima 

Rua João Benevides 

Rua Virgilio Cruz 

Rua Deoclecio Vieira 

Rua Nossa Senhora da Conceição 

TOTAL 

 

17 

67 

24 

12 

120 

 

54 

237 

71 

48 

410 

 

- 

3 

6 

- 

09 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 08 

Maria do Socorro C. Alves 

Rua Jõao Goiaba 

Rua Paulo Freire 

Rua Irmã Dulce 

Rua Gileno Barreto (toda) 

TOTAL 

 

48 

10 

13 

69 

 135 

 

163 

42 

43 

249 

497 

 

8 

3 

- 

- 

11 

 
                                                                                                                                       TOTAL 823   2949     61 

 

 

Área 03 - Equipe 03 - Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal modalidade M1 

NOME: SEDE I - VALADARES SITUAÇÃO: NOVA EQUIPE DE SAÚDE 

BUCAL 

CATEGORIAS A QUALIFICAR:  
CATEGORIA PROFISSIONAL    

ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA Renata Carvalho Silva    

MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA  Cindi Guimarães Marinho    

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE SAUDE 

DA FAMILIA 
Maria Aparecida Tavares Porto 

   

CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE DA 

FAMILIA 
Não Implantado 

   

AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO  Não Implantado    

  FAM HAB VAZIAS 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 01 
Ana Cristina Silveira Santos 

Rua São Francisco 

   

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=12


 

 

98 

Rua José Ferreira dos Reis 

Rua Cel. Erondino Prado  

Rua do Rosário 

Rua São Tomé 

Rua e Trav. Ivo do Prado 

Rua João Bebe Água 

      TOTAL        120 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 02 

Ana Flávia Souza Santos 

Praça do Carmo 

Praça Getúlio Vargas 

Rua Erudino Prado Filho 

Rua Erudino Prado Neto 

Trav. Municipal 

Rua Floriano Peixoto 

Rua Walter do Prado Franco 

TOTAL 

 

12 

22 

7 

12 

10 

17 

25 

123 

 

25 

80 

25 

44 

40 

63 

81 

418 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 03 

Maria Honorina do Rosário 

Rua Porto São Francisco 

Rua Leonardo Adriano Vitória 

Trav. Carlos Menezes 

Rua Pedro Pereira Prado 

Rua Graccho Cardoso 

Rua Lauro de Freitas 

Rua Marechal Deodoro 

Trav. Pedro Amado 

Largo da Ponte 

Rua Banca de Peixe 

TOTAL 

 

20 

5 

16 

- 

26 

- 

5 

13 

66 

- 

149 

 

77 

19 

62 

- 

97 

- 

18 

50 

233 

- 

572 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 04 

Kezia Meneses Corrêa 

Estrada do Campo do Limão 

Rua Carlos Lima 

Rua Baixa da Favela 1 

Rua da Boa Vista 

Rua Largo da Favela 

Rua Frei Noberto 

TOTAL 

 

12 

24 

6 

30 

26 

18 

116 

 

49 

100 

24 

123 

115 

53 

464 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 05 

Maria de Lourdes Silva de Castro 

Av. Félix Pereira  

Rua Jardim 

Rodagem Jardim 

TOTAL  

 

48 

40 

20 

109 

 

165 

133 

110 

408 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 06 

 

 

 

 

 

 

Maria de Fátima Mandarino 

 

Praça Costa e Silva 

Ladeira de Epaminondas (Poesia) 

Rua Alecrim 

Rua José do Prado Franco 

Trav. José do Prado Franco 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

18 

20 

30 

40 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

60 

80 

107 

142 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 07 
Joelma Ramos 

Av. Hildete Falcão Batista 

Rua Elizeu Batista da Vitória 

 

61 

14 

 

361 

58 

 

7 

- 



 

 

99 

Av. Otoniel Amado  

 

TOTAL 

39 

 

181 

157 

 

647 

- 

 

7 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 08 

Claudeci de Oliveira Gomes 

Rua Pereira Lobo 

Rua Santa Cecília 

Trav. 31 de Março 

Rua Almirante Amintas Jorge 

Rua Leão Magno 

Rua João Ferreira dos Reis 

                 TOTAL      102 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 09 

Giovânia Matos Correia 

Rua Beira Mar 

Av. Beira Mar 

Rua São Roque 

Rua da Estação 

Trav. da Estação 

TOTAL    44 

   

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10          Patricia Evangelista 

                                                                               Av. Santo Antônio                       28   107    - 

                                                                               Catamarã                                                       

                                                                               Ladeira Porto da Banca 

 

                                                                                         TOTAL   

 

                                                                                                   

Área 19 - Equipe 19 - Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal Modalidade M1 

NOME: TIJUQUINHA  SITUAÇÃO: implantada 

CATEGORIAS A QUALIFICAR: 4 Agentes Comunitários de Saúde 
CATEGORIA PROFISSIONAL    

ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA Aline de Oliveira Ribeiro    

MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA Bayron de Oliveira Ramos    

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE 

SAUDE DA FAMILIA 
Maria Cleidecelma dos Santos 

   

CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE DA 

FAMILIA 
Jakellyny Gomes Tavares 

   

AUXILIAR DE CONSULTORIO 

DENTARIO DE SAUDE DA FAMILIA 
Elenice Alves do Nascimento 

   

  FAM HAB VAZIA 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 01 

VAGO 

Rua João Maynard  

Trav. Bom Jesus  

Rua Bom Jesus  

Trav. Santa Rita 

Rua e Trav. João Pedro  

Rua Getúlio Vargas  

Rua Santo Antônio 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 02 

Marcos Menezes Santos 

Rua Tancredo Neves  

Rua Itaporanga 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 03 

Claudionete Melo 

Trav. Lauro Maia 

Rua Lauro Maia 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 04 

Graciana Maia de Andrade Ferreira 

Rua São Cristóvão  

Trav São Cristóvão  

Rua São Jorge  

Trav. São Jorge 

Rua Alípio Costa 

TOTAL 

 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 05 

Edilene Freitas Lima dos Santos 

Rua São Lázaro  

Rua São João 

Rua Tiradentes 

Trav. Tiradentes  

Rua Propriá 

 

TOTAL 

 

 

  

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 06 

Marileide dos Santos Bispo 

Rua Rio Branco 

Rua São Paulo 

 

 

 

 

TOTAL 

   

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 07 

Eliana Rodrigues Santos 

LOTEAMENTO PARAGUAI 

Rua Paraná  

Rua Damião de Souza 

Rua Cícero Alves 

Rua João dos Santos 

Rua José Ailton  

Rua Bahia 

Rua Roberto Santos 

Rua Claudenir Barbosa  

Rua Valdeci Vieira Santos  

Trav. Rio de Janeiro 

Rua Cícero Belo  

Rua Maria Isabel 

Rua Sérgio da Silva 

Rua Antônio José dos Santos  

Rua Nova 

TOTAL 

   

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 08 

VAGO 

Rua São José  

Rua Santa Luzia  

Trav. Marola  

 

TOTAL 

   

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 09 

Carina Gonçalves Silva Nascimento 

Rua São Lourenço 

Trav. São Lourenço1 

Trav. São Lourenço2 

Rua Laranjeiras 

Rua 04 

   

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=6
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Prof_Sus.asp?J=9
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Total 

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10 

Isaura Cristina Santos 

Rua Barão de Maruim 

Rua Vitória 

Trav. Vitória 

Rua Brasilia 

Trav. Rio Branco 

 

TOTAL 

   

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 11 

VAGO 

Rua São Francisco 

Rua São Domingos 

 

   

 TOTAL 1204 4331 - 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                      SERIE HISTORICA DA PRODUCAO DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO 

 UN.BASICA:  2423200 - U B S MARIA JOSE S FIGUEIROA                                                                             PERIODO ANALISADO: 01/2009 A 12/2009 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |  TOTAL  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

1) CONSULTAS MEDICAS RESIDENTES  |        0|       29|       18|       21|       19|        0|        8|        3|       18|        0|        0|        0|      116| 

   FORA DAS AREAS DE ABRANGENCIA |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

2) CONS.MED. RESIDENTES NA AREA  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   CONSULTA EM < DE 1 ANO        |       26|        5|       32|       34|       16|       30|       32|       24|       36|       28|        4|       13|      280| 

   CRIANCAS MENORES DE 1 ANO     |        1|        1|        1|        1|        1|        1|        1|        1|        1|        1|        1|        1|        1| 

   MEDIA DE CONSULTA EM < 1 ANO  |    26,00|     5,00|    32,00|    34,00|    16,00|    30,00|    32,00|    24,00|    36,00|    28,00|     4,00|    13,00|   280,00| 

   CONSULTA DE 1 A 4 ANOS        |       81|       18|      130|      102|       83|      131|       96|       54|       76|       64|       14|       41|      890| 

   CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS        |      189|      189|      189|      189|      189|      189|      189|      189|      189|      189|      189|      189|      189| 

   MEDIA DE CONSULTA DE 1-4 ANOS |     0,43|     0,10|     0,69|     0,54|     0,44|     0,69|     0,51|     0,29|     0,40|     0,34|     0,07|     0,22|     4,71| 

   CONSULTA DE 5 A 9             |       58|       37|       58|       64|       34|       87|       64|       70|       81|       30|       12|       15|      610| 

   CRIANCAS DE 5 A 9 ANOS        |      984|      984|      984|      984|      984|      984|      984|      984|      984|      984|      984|      984|      984| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 5-9 ANOS |     0,06|     0,04|     0,06|     0,07|     0,03|     0,09|     0,07|     0,07|     0,08|     0,03|     0,01|     0,02|     0,62| 

   CONSULTA DE 10 A 14           |       96|       72|       85|       46|       45|       76|       95|       82|      102|       34|       12|       32|      777| 

   CRIANCAS DE 10 A 14 ANOS      |    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834|    1.834| 

   MEDIA CONSULTA EM 10-14 ANOS  |     0,05|     0,04|     0,05|     0,03|     0,02|     0,04|     0,05|     0,04|     0,06|     0,02|     0,01|     0,02|     0,42| 

   CONSULTA DE 15 A 19           |      125|       93|      134|      125|       75|      111|      117|       85|      160|       59|       36|       69|    1.189| 

   PESSOAS DE 15 A 19 ANOS       |    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523|    1.523| 

   MEDIA CONSULTA EM 15-19 ANOS  |     0,08|     0,06|     0,09|     0,08|     0,05|     0,07|     0,08|     0,06|     0,11|     0,04|     0,02|     0,05|     0,78| 

   CONSULTA DE 20 A 39           |      423|      424|      310|      333|      256|      328|      345|      292|      308|      168|       96|      144|    3.427| 

   PESSOAS DE 20 A 39 ANOS       |    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495|    5.495| 

   MEDIA CONSULTA EM 20-39 ANOS  |     0,08|     0,08|     0,06|     0,06|     0,05|     0,06|     0,06|     0,05|     0,06|     0,03|     0,02|     0,03|     0,62| 

   CONSULTA DE 40 A 49           |      261|      128|      191|      204|      178|      178|      210|      140|      176|      103|       66|       91|    1.926| 

   PESSOAS DE 40 A 49 ANOS       |    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190|    2.190| 

   MEDIA CONSULTA EM 40-49 ANOS  |     0,12|     0,06|     0,09|     0,09|     0,08|     0,08|     0,10|     0,06|     0,08|     0,05|     0,03|     0,04|     0,88| 

   CONSULTA DE 50 A 59           |      238|      166|      190|      220|      124|      227|      174|      153|      169|       82|       48|       61|    1.852| 

   PESSOAS DE 50 A 59 ANOS       |    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420|    1.420| 

   MEDIA CONSULTA EM 50-59 ANOS  |     0,17|     0,12|     0,13|     0,15|     0,09|     0,16|     0,12|     0,11|     0,12|     0,06|     0,03|     0,04|     1,30| 

   CONSULTA DE 60 ANOS E MAIS    |      153|      147|      211|      208|      141|      224|      170|      171|      175|       83|       50|       53|    1.786| 

   PESSOAS DE 60 ANOS E MAIS     |      980|      980|      980|      980|      980|      980|      980|      980|      980|      980|      980|      980|      980| 

   MEDIA CONSULTA EM 60 ANOS E + |     0,16|     0,15|     0,22|     0,21|     0,14|     0,23|     0,17|     0,17|     0,18|     0,08|     0,05|     0,05|     1,82| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL GERAL DE CONSULTAS      |    1.461|    1.090|    1.341|    1.336|      952|    1.392|    1.303|    1.071|    1.283|      651|      338|      519|   12.737| 

   TOTAL DE PESSOAS              |   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616|   14.616| 

   MEDIA DE CONSULTAS NA AREA    |     0,10|     0,07|     0,09|     0,09|     0,07|     0,10|     0,09|     0,07|     0,09|     0,04|     0,02|     0,04|     0,87| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

3) TIPO DE ATENDIMENTO           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PUERICULTURA                  |       61|       23|       79|       89|       38|      127|       69|      126|      145|       92|        5|       37|      891| 

   % PUERICULTURA                |     2,15|     0,85|     2,49|     2,48|     1,35|     3,24|     2,11|     4,19|     3,94|     4,04|     0,31|     2,74|     2,60| 

   PRE-NATAL                     |      111|       99|      101|       94|      103|      100|      140|      129|      141|      101|       97|       61|    1.277| 

   % PRE-NATAL                   |     3,92|     3,65|     3,18|     2,61|     3,65|     2,55|     4,28|     4,29|     3,83|     4,43|     6,07|     4,52|     3,73| 

   PREVENCAO CA CERVICO-UTERINO  |        0|       22|       61|      122|      116|       71|      121|       60|      147|       89|       51|       47|      907| 

   % PREV. CERVICO-UTERINA       |     0,00|     0,81|     1,92|     3,39|     4,11|     1,81|     3,70|     1,99|     3,99|     3,91|     3,19|     3,48|     2,65| 

   DST/AIDS                      |       33|       30|       60|       39|       57|       54|       39|       70|       75|       32|       31|       15|      535| 

   % DST/AIDS                    |     1,16|     1,11|     1,89|     1,08|     2,02|     1,38|     1,19|     2,33|     2,04|     1,40|     1,94|     1,11|     1,56| 

   DIABETES                      |      128|      110|      110|      147|       97|      154|      178|      165|       99|       84|       48|       66|    1.386| 

   % DIABETES                    |     4,52|     4,05|     3,46|     4,09|     3,44|     3,93|     5,44|     5,48|     2,69|     3,69|     3,01|     4,89|     4,05| 

   HIPERTENSAO ARTERIAL          |      269|      201|      271|      376|      224|      322|      347|      313|      254|      217|      115|      136|    3.045| 

   % HIPERTENSAO ARTERIAL        |     9,50|     7,41|     8,53|    10,46|     7,94|     8,22|    10,61|    10,40|     6,89|     9,53|     7,20|    10,08|     8,89| 

   HANSENIASE                    |        5|        6|        4|        8|        8|        5|        7|        4|        4|        5|        4|        1|       61| 

   % HANSENIASE                  |     0,18|     0,22|     0,13|     0,22|     0,28|     0,13|     0,21|     0,13|     0,11|     0,22|     0,25|     0,07|     0,18| 

   TUBERCULOSE                   |        2|        2|        2|        3|        3|        2|        5|        7|        8|        6|        6|        6|       52| 
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                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 
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                                                                      SERIE HISTORICA DA PRODUCAO   DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO 
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                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |   SOMA  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

4) EXAMES COMPLEMENTARES         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PATOLOGIA CLINICA             |      343|      280|      704|      866|      656|      781|      360|      327|      383|      432|      162|      313|    5.607| 

   % PATOLOGIA CLINICA           |    23,48|    25,02|    51,80|    63,82|    67,56|    56,11|    27,46|    30,45|    29,44|    66,36|    47,93|    60,31|    43,62| 

   RADIODIAGNOSTICO              |       29|       28|       37|       55|       61|       69|       52|       57|       41|       32|       17|       23|      501| 

   % RADIO DIAGNOSTICO           |     1,98|     2,50|     2,72|     4,05|     6,28|     4,96|     3,97|     5,31|     3,15|     4,92|     5,03|     4,43|     3,90| 

   CITO CERVICO-VAGINAL          |       59|      102|       53|      111|       94|       94|       41|       30|       16|       27|       19|       54|      700| 

   % CITOPATOL. CERVICO-VAGINAL  |     4,04|     9,12|     3,90|     8,18|     9,68|     6,75|     3,13|     2,79|     1,23|     4,15|     5,62|    10,40|     5,45| 

   ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA   |       21|       25|       11|       14|       32|       29|       11|        8|       13|       13|        5|       14|      196| 

   % ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA |     1,44|     2,23|     0,81|     1,03|     3,30|     2,08|     0,84|     0,74|     1,00|     2,00|     1,48|     2,70|     1,52| 

   OUTROS                        |       96|      122|      129|      207|      239|      270|      207|      218|      193|       86|        1|       88|    1.856| 

   % OUTROS                      |     6,57|    10,90|     9,49|    15,25|    24,61|    19,40|    15,79|    20,30|    14,83|    13,21|     0,30|    16,96|    14,44| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

5) ENCAMINHAMENTOS               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIALIZADO     |       26|       58|       65|      112|      110|       84|      113|      119|      131|       19|        0|       11|      848| 

   % ATENDIMENTO ESPECIALIZADO   |     1,78|     5,18|     4,78|     8,25|    11,33|     6,03|     8,62|    11,08|    10,07|     2,92|     0,00|     2,12|     6,60| 

   INTERNACAO HOSPITALAR         |        0|        0|        0|        1|        0|        0|        1|        0|        0|        0|        0|        0|        2| 

   % INTERNACAO HOSPITALAR       |     0,00|     0,00|     0,00|     0,07|     0,00|     0,00|     0,08|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,00|     0,02| 

   URGENCIA/EMERGENCIA           |        7|       13|        2|       15|       18|       22|        7|        7|        8|        6|        0|        7|      112| 

   % URGENCIA/EMERGENCIA         |     0,48|     1,16|     0,15|     1,11|     1,85|     1,58|     0,53|     0,65|     0,61|     0,92|     0,00|     1,35|     0,87| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

6) INTERNACAO DOMICILIAR         |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

7) PROCEDIMENTOS                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIFICO PARA AT|       63|        0|        0|        0|        0|        0|        6|        0|        3|        0|        0|        0|       72| 

   VISITA DE INSPECAO SANITARIA  |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        2|        0|        0|        0|        0|        2| 

   ATEN. INDIVIDUAL ENFERMEIRO   |    1.372|    1.594|    1.817|    2.238|    1.849|    2.527|    1.961|    1.935|    2.383|    1.627|    1.259|      830|   21.392| 

   ATEND.INDIV.PROF.NIV.SUPERIOR |      764|    1.205|    1.311|    1.582|      989|    1.248|    1.294|    1.273|    1.130|    1.005|      760|      509|   13.070| 

   CURATIVOS                     |       57|       93|      289|      100|       69|       58|      130|       75|       50|      129|       94|      162|    1.306| 

   INALACOES                     |       22|       26|      144|       39|       67|       22|       99|        0|        0|        0|        0|        0|      419| 

   INJECOES                      |       59|       91|      179|       89|       47|      189|      119|       44|       53|       38|        5|      117|    1.030| 

   RETIRADAS DE PONTOS           |       10|       15|       17|        5|       10|        4|       16|        2|        0|        9|        1|        9|       98| 

   TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL   |        4|       13|       16|        4|        2|        8|        0|        2|        0|        0|        0|        0|       49| 

   ATEND. GRUPO EDUCACAO EM SAUDE|        2|       14|       20|        2|        2|        0|       28|        0|        8|        1|        0|        0|       77| 

   SUTURA                        |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0| 

   PROCEDIMENTOS COLETIVOS       |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0| 

   REUNIOES                      |       13|       10|        8|       13|        9|       10|       18|        7|        8|        8|        6|       10|      120| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

8) VISITAS DOMICILIARES          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   MEDICO                        |       10|       24|       22|       35|       10|       11|       40|       24|       26|        2|        0|        4|      208| 

   ENFERMEIRO                    |       51|       38|       34|       45|       53|       38|       26|       47|       51|       29|       17|        2|      431| 

   OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR|        8|       20|        0|       11|        0|        0|        0|        8|        5|        0|        0|        0|       52| 

   PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO   |       40|       52|       38|      114|       26|       10|       30|       17|       22|       35|       19|        2|      405| 

   ACS / OUTROS PROFISSIONAIS    |    4.323|    4.218|    3.827|    3.949|    4.813|    4.277|    4.542|    4.136|    3.228|    3.406|    2.873|    2.768|   46.360| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL DE VISITAS              |    4.432|    4.352|    3.921|    4.154|    4.902|    4.336|    4.638|    4.232|    3.332|    3.472|    2.909|    2.776|   47.456| 

---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO  DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2009 A 12/2009 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |   SOMA  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

1) CONSULTAS MEDICAS RESIDENTES  |      233|      137|       18|      216|      142|      175|      129|      133|      172|      136|      110|       50|    1.651| 

   FORA DAS AREAS DE ABRANGENCIA |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

2) CONS.MED. RESIDENTES NA AREA  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   CONSULTA EM < DE 1 ANO        |      214|      196|      215|      304|      293|      211|      214|      166|      192|      195|      214|      234|    2.648| 

   CRIANCAS MENORES DE < 1 ANO   |       87|       87|       87|       87|       87|       87|       87|       87|       87|       87|       87|       87|       87| 

   MEDIA DE CONSULTA EM < 1 ANO  |     2,46|     2,25|     2,47|     3,49|     3,37|     2,43|     2,46|     1,91|     2,21|     2,24|     2,46|     2,69|    30,44| 

   CONSULTA DE 1 A 4             |      419|      450|      555|      623|      549|      570|      546|      420|      455|      462|      384|      382|    5.815| 

   CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS        |    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562|    1.562| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 1-4 ANOS |     0,27|     0,29|     0,36|     0,40|     0,35|     0,36|     0,35|     0,27|     0,29|     0,30|     0,25|     0,24|     3,72| 

   CONSULTA DE 5 A 9             |      300|      308|      370|      452|      433|      404|      497|      366|      451|      392|      284|      314|    4.571| 

   CRIANCAS DE 5 A 9 ANOS        |    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518|    5.518| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 5-9 ANOS |     0,05|     0,06|     0,07|     0,08|     0,08|     0,07|     0,09|     0,07|     0,08|     0,07|     0,05|     0,06|     0,83| 

   CONSULTA DE 10 A 14           |      335|      300|      331|      301|      361|      299|      438|      392|      402|      359|      229|      304|    4.051| 

   CRIANCAS DE 10 A 14 ANOS      |    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668|    8.668| 

   MEDIA CONSULTA EM 10-14 ANOS  |     0,04|     0,03|     0,04|     0,03|     0,04|     0,03|     0,05|     0,05|     0,05|     0,04|     0,03|     0,04|     0,47| 

   CONSULTA DE 15 A 19           |      459|      417|      448|      423|      377|      427|      458|      392|      529|      372|      321|      417|    5.040| 

   PESSOASS DE 15 A 19 ANOS      |    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721|    7.721| 

   MEDIA CONSULTA EM 15-19 ANOS  |     0,06|     0,05|     0,06|     0,05|     0,05|     0,06|     0,06|     0,05|     0,07|     0,05|     0,04|     0,05|     0,65| 

   CONSULTA DE 20 A 39           |    1.284|    1.365|    1.463|    1.301|    1.186|    1.291|    1.553|    1.317|    1.392|    1.375|    1.081|    1.054|   15.662| 

   PESSOAS DE 20 A 39 ANOS       |   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729|   25.729| 

   MEDIA CONSULTA EM 20-39 ANOS  |     0,05|     0,05|     0,06|     0,05|     0,05|     0,05|     0,06|     0,05|     0,05|     0,05|     0,04|     0,04|     0,61| 

   CONSULTA DE 40 A 49           |      798|      743|      906|      836|      676|      661|      824|      727|      838|      643|      573|      662|    8.887| 

   PESSOAS DE 40 A 49 ANOS       |    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029|    9.029| 

   MEDIA CONSULTA EM 40-49 ANOS  |     0,09|     0,08|     0,10|     0,09|     0,07|     0,07|     0,09|     0,08|     0,09|     0,07|     0,06|     0,07|     0,98| 

   CONSULTA DE 50 A 59           |      723|      719|      788|      710|      692|      685|      708|      721|      789|      669|      536|      560|    8.300| 

   PESSOAS DE 50 A 59 ANOS       |    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695|    5.695| 

   MEDIA CONSULTA EM 50-59 ANOS  |     0,13|     0,13|     0,14|     0,12|     0,12|     0,12|     0,12|     0,13|     0,14|     0,12|     0,09|     0,10|     1,46| 

   CONSULTA DE 60 ANOS E MAIS    |      711|      648|      802|      832|      679|      799|      862|      799|      791|      694|      580|      523|    8.720| 

   PESSOAS DE 60 ANOS E MAIS     |    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756|    5.756| 

   MEDIA CONSULTA EM 60 ANOS E + |     0,12|     0,11|     0,14|     0,14|     0,12|     0,14|     0,15|     0,14|     0,14|     0,12|     0,10|     0,09|     1,51| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL GERAL DE CONSULTAS      |    5.243|    5.146|    5.878|    5.782|    5.246|    5.347|    6.100|    5.300|    5.839|    5.161|    4.202|    4.450|   63.694| 

   TOTAL DE PESSOAS              |   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765| 

   MEDIA DE CONSULTAS NA AREA    |     0,08|     0,07|     0,08|     0,08|     0,08|     0,08|     0,09|     0,08|     0,08|     0,07|     0,06|     0,06|     0,91| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

3) TIPO DE ATENDIMENTO           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PUERICULTURA                  |      432|      470|      443|      619|      803|      759|      634|      706|      782|      762|      369|      418|    7.197| 

   % PUERICULTURA                |     3,77|     3,79|     3,33|     4,21|     6,47|     5,77|     4,33|     4,98|     5,13|     5,53|     3,09|     3,45|     4,52| 

   PRE-NATAL                     |      467|      436|      409|      406|      406|      353|      496|      454|      510|      524|      418|      430|    5.309| 

   % PRE-NATAL                   |     4,07|     3,52|     3,08|     2,76|     3,27|     2,68|     3,39|     3,21|     3,35|     3,80|     3,50|     3,55|     3,33| 

   PREVENCAO CA CERVICO-UTERINO  |      225|      356|      408|      457|      328|      239|      433|      286|      374|      362|      306|      201|    3.975| 

   % PREV. CERVICO-UTERINA       |     1,96|     2,87|     3,07|     3,11|     2,64|     1,82|     2,96|     2,02|     2,45|     2,62|     2,56|     1,66|     2,50| 

   DST/AIDS                      |       72|       75|      100|       65|      101|       91|       95|      157|      143|      113|      115|       85|    1.212| 

   % DST/AIDS                    |     0,63|     0,60|     0,75|     0,44|     0,81|     0,69|     0,65|     1,11|     0,94|     0,82|     0,96|     0,70|     0,76| 

   DIABETES                      |      543|      481|      474|      704|      664|      510|      686|      556|      550|      473|      407|      480|    6.528| 

   % DIABETES                    |     4,73|     3,88|     3,56|     4,79|     5,35|     3,88|     4,69|     3,93|     3,61|     3,43|     3,41|     3,96|     4,10| 

   HIPERTENSAO ARTERIAL          |    1.163|    1.055|    1.092|    1.515|    1.232|    1.052|    1.491|    1.245|    1.281|    1.140|    1.003|      968|   14.237| 

   % HIPERTENSAO ARTERIAL        |    10,14|     8,51|     8,21|    10,31|     9,93|     8,00|    10,18|     8,79|     8,40|     8,27|     8,41|     7,99|     8,94| 

   HANSENIASE                    |       14|       21|       19|       19|       19|       69|       14|       16|       16|       22|       14|       18|      261| 

   % HANSENIASE                  |     0,12|     0,17|     0,14|     0,13|     0,15|     0,52|     0,10|     0,11|     0,10|     0,16|     0,12|     0,15|     0,16| 

   TUBERCULOSE                   |       12|       11|       19|       21|       16|       16|       16|       23|       25|       17|       12|       46|      234| 

   % TUBERCULOSE                 |     0,10|     0,09|     0,14|     0,14|     0,13|     0,12|     0,11|     0,16|     0,16|     0,12|     0,10|     0,38|     0,15| 
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                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2009 A 12/2009 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |  TOTAL  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

4) EXAMES COMPLEMENTARES         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PATOLOGIA CLINICA             |    2.123|    1.925|    2.947|    3.127|    3.060|    2.910|    2.304|    2.301|    1.952|    2.509|    2.053|    2.013|   29.224| 

   % PATOLOGIA CLINICA           |    38,77|    36,44|    49,98|    52,13|    56,79|    52,70|    36,99|    42,35|    32,47|    47,37|    47,61|    44,73|    44,72| 

   RADIODIAGNOSTICO              |      217|      138|      159|      368|      342|      199|      310|      249|      243|      221|      189|      234|    2.869| 

   % RADIODIAGNOSTICO            |     3,96|     2,61|     2,70|     6,14|     6,35|     3,60|     4,98|     4,58|     4,04|     4,17|     4,38|     5,20|     4,39| 

   CITO CERVICO-VAGINAL          |      237|      264|      218|      291|      336|      286|      203|      217|      220|      204|      236|      223|    2.935| 

   % CITO CERVICO-VAGINAL        |     4,33|     5,00|     3,70|     4,85|     6,24|     5,18|     3,26|     3,99|     3,66|     3,85|     5,47|     4,96|     4,49| 

   ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA   |      198|      105|       93|       89|      166|       93|       91|      130|      100|       91|       95|       93|    1.344| 

   % ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA |     3,62|     1,99|     1,58|     1,48|     3,08|     1,68|     1,46|     2,39|     1,66|     1,72|     2,20|     2,07|     2,06| 

   OUTROS                        |      536|      692|      630|      889|      899|      640|      716|      922|      744|      676|      433|      450|    8.227| 

   % OUTROS                      |     9,79|    13,10|    10,69|    14,82|    16,69|    11,59|    11,49|    16,97|    12,38|    12,76|    10,04|    10,00|    12,59| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

5) ENCAMINHAMENTOS               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIALIZADO     |      203|      276|      291|      321|      337|      233|      267|      346|      362|      232|      165|      177|    3.210| 

   % ATENDIMENTO ESPECIALIZADO   |     3,71|     5,22|     4,94|     5,35|     6,25|     4,22|     4,29|     6,37|     6,02|     4,38|     3,83|     3,93|     4,91| 

   INTERNACAO HOSPITALAR         |       35|        7|        8|        7|       35|        6|       25|        8|        9|        2|        3|        7|      152| 

   % INTERNACAO HOSPITALAR       |     0,64|     0,13|     0,14|     0,12|     0,65|     0,11|     0,40|     0,15|     0,15|     0,04|     0,07|     0,16|     0,23| 

   URGENCIA/EMERGENCIA           |       63|       54|       63|       86|       72|       60|      120|      114|      115|       85|       61|       68|      961| 

   % URGENCIA/EMERGENCIA         |     1,15|     1,02|     1,07|     1,43|     1,34|     1,09|     1,93|     2,10|     1,91|     1,60|     1,41|     1,51|     1,47| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

6) INTERNACAO DOMICILIAR         |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        1|        0|        1| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

7) PROCEDIMENTOS                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIFICO PARA AT|       82|       13|        9|        0|        2|        9|        9|        9|        3|        4|        8|        6|      154| 

   VISITA DE INSPECAO SANITARIA  |        0|      427|        0|        0|        0|        0|        0|        2|        0|        0|        0|        0|      429| 

   ATEN. INDIVIDUAL ENFERMEIRO   |    5.995|    7.114|    7.404|    8.699|    7.015|    7.633|    8.413|    8.730|    9.235|    8.494|    7.618|    7.614|   93.964| 

   ATEND.INDIV.PROF.NIV.SUPERIOR |    3.622|    4.746|    5.612|    6.186|    5.521|    5.182|    6.057|    5.953|    6.636|    6.203|    4.464|    4.824|   65.006| 

   CURATIVOS                     |      414|      572|      727|      549|      541|      339|      706|      538|      541|      561|      393|      473|    6.354| 

   INALACOES                     |      106|      233|      329|      264|      330|       65|      342|      158|      240|       46|       65|       36|    2.214| 

   INJECOES                      |      530|      410|      447|      605|      468|      479|      609|      387|      438|      322|      249|      373|    5.317| 

   RETIRADAS DE PONTOS           |       29|       51|       65|       46|       55|       31|       69|       49|       51|       37|       45|       56|      584| 

   TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL   |        5|       51|       64|       14|       21|       50|       39|        9|       24|        6|       20|       14|      317| 

   SUTURA                        |        5|        0|        0|        0|        0|        1|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        6| 

   ATEND. GRUPO EDUCACAO EM SAUDE|       32|       64|       76|       50|       42|       98|      105|       46|       54|       50|       24|       28|      669| 

   PROCEDIMENTOS COLETIVOS       |        0|        0|        4|        6|        5|       10|        0|        4|        4|        5|       30|        9|       77| 

   REUNIOES                      |       42|       51|       52|       50|       40|       36|       68|       38|       44|       49|       56|       51|      577| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

8) VISITAS DOMICILIARES          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   MEDICO                        |       35|       85|      102|      102|       90|       73|       98|       67|       70|       69|       47|       16|      854| 

   ENFERMEIRO                    |       91|       84|      192|      165|      106|      123|      133|      145|      185|      214|      149|       90|    1.677| 

   OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR|        8|       22|        2|       11|       10|       13|        8|        8|        5|        4|        0|        0|       91| 

   PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO   |      169|      186|      159|      294|      113|      122|      189|       88|      135|      125|      140|       82|    1.802| 

   ACS / OUTROS PROFISSIONAIS    |   16.061|   17.122|   16.802|   16.380|   17.099|   14.910|   17.820|   17.660|   15.697|   16.923|   16.197|   14.514|  197.185| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL DE VISITAS              |   16.364|   17.499|   17.257|   16.952|   17.418|   15.241|   18.248|   17.968|   16.092|   17.335|   16.533|   14.702|  201.609| 

---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO  DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2010 A 12/2010 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |   SOMA  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

1) CONSULTAS MEDICAS RESIDENTES  |      121|       83|      171|      163|       86|       58|      103|      130|      183|       65|      145|      194|    1.502| 

   FORA DAS AREAS DE ABRANGENCIA |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

2) CONS.MED. RESIDENTES NA AREA  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   CONSULTA EM < DE 1 ANO        |      144|      234|      177|      163|      174|      169|      119|      144|      146|      180|      194|      110|    1.954| 

   CRIANCAS MENORES DE < 1 ANO   |       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14| 

   MEDIA DE CONSULTA EM < 1 ANO  |    10,29|    16,71|    12,64|    11,64|    12,43|    12,07|     8,50|    10,29|    10,43|    12,86|    13,86|     7,86|   139,57| 

   CONSULTA DE 1 A 4             |      371|      579|      471|      374|      471|      379|      303|      319|      347|      399|      387|      322|    4.722| 

   CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS        |    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201|    1.201| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 1-4 ANOS |     0,31|     0,48|     0,39|     0,31|     0,39|     0,32|     0,25|     0,27|     0,29|     0,33|     0,32|     0,27|     3,93| 

   CONSULTA DE 5 A 9             |      316|      367|      372|      352|      311|      307|      264|      323|      299|      356|      359|      261|    3.887| 

   CRIANCAS DE 5 A 9 ANOS        |    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390|    4.390| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 5-9 ANOS |     0,07|     0,08|     0,08|     0,08|     0,07|     0,07|     0,06|     0,07|     0,07|     0,08|     0,08|     0,06|     0,89| 

   CONSULTA DE 10 A 14           |      290|      350|      335|      345|      280|      263|      296|      279|      354|      354|      327|      251|    3.724| 

   CRIANCAS DE 10 A 14 ANOS      |    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501|    8.501| 

   MEDIA CONSULTA EM 10-14 ANOS  |     0,03|     0,04|     0,04|     0,04|     0,03|     0,03|     0,03|     0,03|     0,04|     0,04|     0,04|     0,03|     0,44| 

   CONSULTA DE 15 A 19           |      441|      438|      421|      406|      446|      362|      380|      276|      331|      442|      376|      350|    4.669| 

   PESSOASS DE 15 A 19 ANOS      |    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059|    8.059| 

   MEDIA CONSULTA EM 15-19 ANOS  |     0,05|     0,05|     0,05|     0,05|     0,06|     0,04|     0,05|     0,03|     0,04|     0,05|     0,05|     0,04|     0,58| 

   CONSULTA DE 20 A 39           |    1.117|    1.455|    1.340|    1.267|    1.240|      898|    1.004|    1.231|    1.401|    1.333|    1.314|    1.043|   14.643| 

   PESSOAS DE 20 A 39 ANOS       |   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095|   26.095| 

   MEDIA CONSULTA EM 20-39 ANOS  |     0,04|     0,06|     0,05|     0,05|     0,05|     0,03|     0,04|     0,05|     0,05|     0,05|     0,05|     0,04|     0,56| 

   CONSULTA DE 40 A 49           |      630|      778|      645|      774|      773|      593|      537|      617|      708|      695|      710|      549|    8.009| 

   PESSOAS DE 40 A 49 ANOS       |    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254|    9.254| 

   MEDIA CONSULTA EM 40-49 ANOS  |     0,07|     0,08|     0,07|     0,08|     0,08|     0,06|     0,06|     0,07|     0,08|     0,08|     0,08|     0,06|     0,87| 

   CONSULTA DE 50 A 59           |      579|      732|      668|      629|      662|      527|      501|      522|      634|      676|      598|      556|    7.284| 

   PESSOAS DE 50 A 59 ANOS       |    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109|    6.109| 

   MEDIA CONSULTA EM 50-59 ANOS  |     0,09|     0,12|     0,11|     0,10|     0,11|     0,09|     0,08|     0,09|     0,10|     0,11|     0,10|     0,09|     1,19| 

   CONSULTA DE 60 ANOS E MAIS    |      610|      788|      850|      679|      718|      523|      582|      749|      731|      699|      772|      624|    8.325| 

   PESSOAS DE 60 ANOS E MAIS     |    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142|    6.142| 

   MEDIA CONSULTA EM 60 ANOS E + |     0,10|     0,13|     0,14|     0,11|     0,12|     0,09|     0,09|     0,12|     0,12|     0,11|     0,13|     0,10|     1,36| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL GERAL DE CONSULTAS      |    4.498|    5.721|    5.279|    4.989|    5.075|    4.021|    3.986|    4.460|    4.951|    5.134|    5.037|    4.066|   57.217| 

   TOTAL DE PESSOAS              |   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765| 

   MEDIA DE CONSULTAS NA AREA    |     0,06|     0,08|     0,08|     0,07|     0,07|     0,06|     0,06|     0,06|     0,07|     0,07|     0,07|     0,06|     0,82| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

3) TIPO DE ATENDIMENTO           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PUERICULTURA                  |      753|      601|      671|      695|      783|      557|      692|      639|      478|      446|      452|      450|    7.217| 

   % PUERICULTURA                |     5,56|     4,22|     4,60|     5,42|     6,03|     5,81|     5,60|     4,95|     3,59|     3,44|     3,67|     4,39|     4,75| 

   PRE-NATAL                     |      442|      511|      533|      438|      349|      328|      415|      365|      404|      430|      358|      345|    4.918| 

   % PRE-NATAL                   |     3,26|     3,59|     3,65|     3,42|     2,69|     3,42|     3,36|     2,83|     3,04|     3,32|     2,91|     3,36|     3,24| 

   PREVENCAO CA CERVICO-UTERINO  |      308|      259|      294|      253|      240|      469|      299|      295|      238|      271|      249|      165|    3.340| 

   % PREV. CERVICO-UTERINA       |     2,27|     1,82|     2,01|     1,97|     1,85|     4,89|     2,42|     2,29|     1,79|     2,09|     2,02|     1,61|     2,20| 

   DST/AIDS                      |       98|      116|       84|       72|       95|       50|       78|       87|       87|       87|       90|       82|    1.026| 

   % DST/AIDS                    |     0,72|     0,82|     0,58|     0,56|     0,73|     0,52|     0,63|     0,67|     0,65|     0,67|     0,73|     0,80|     0,68| 

   DIABETES                      |      485|      571|      673|      568|      444|      383|      424|      498|      530|      501|      577|      360|    6.014| 

   % DIABETES                    |     3,58|     4,01|     4,61|     4,43|     3,42|     4,00|     3,43|     3,86|     3,98|     3,87|     4,69|     3,51|     3,96| 

   HIPERTENSAO ARTERIAL          |      881|    1.256|    1.322|    1.228|    1.038|      884|      971|      951|    1.129|    1.131|    1.122|      935|   12.848| 

   % HIPERTENSAO ARTERIAL        |     6,50|     8,83|     9,06|     9,58|     8,00|     9,22|     7,86|     7,37|     8,48|     8,73|     9,12|     9,12|     8,46| 

   HANSENIASE                    |       16|       13|       18|       26|       19|       15|       14|       22|       16|       24|       18|       22|      223| 

   % HANSENIASE                  |     0,12|     0,09|     0,12|     0,20|     0,15|     0,16|     0,11|     0,17|     0,12|     0,19|     0,15|     0,21|     0,15| 

   TUBERCULOSE                   |       15|       13|        9|       13|       12|       14|       15|       21|       18|       25|       15|       17|      187| 

   % TUBERCULOSE                 |     0,11|     0,09|     0,06|     0,10|     0,09|     0,15|     0,12|     0,16|     0,14|     0,19|     0,12|     0,17|     0,12| 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2010 A 12/2010 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |  TOTAL  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

4) EXAMES COMPLEMENTARES         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PATOLOGIA CLINICA             |    2.361|    3.377|    3.299|    2.429|    2.532|    1.755|    2.211|    1.813|    1.499|    1.684|    1.780|    1.310|   26.050| 

   % PATOLOGIA CLINICA           |    51,11|    58,18|    60,53|    47,15|    49,06|    43,03|    54,07|    39,50|    29,20|    32,39|    34,35|    30,75|    44,36| 

   RADIODIAGNOSTICO              |      196|      264|      313|      271|      214|      209|      201|      181|      157|      259|      205|      129|    2.599| 

   % RADIODIAGNOSTICO            |     4,24|     4,55|     5,74|     5,26|     4,15|     5,12|     4,92|     3,94|     3,06|     4,98|     3,96|     3,03|     4,43| 

   CITO CERVICO-VAGINAL          |      217|      338|      293|      296|      282|      170|      151|      257|      172|      276|      231|      127|    2.810| 

   % CITO CERVICO-VAGINAL        |     4,70|     5,82|     5,38|     5,75|     5,46|     4,17|     3,69|     5,60|     3,35|     5,31|     4,46|     2,98|     4,79| 

   ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA   |      126|      153|      144|      143|       98|       61|       66|       67|       80|       94|       75|       72|    1.179| 

   % ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA |     2,73|     2,64|     2,64|     2,78|     1,90|     1,50|     1,61|     1,46|     1,56|     1,81|     1,45|     1,69|     2,01| 

   OUTROS                        |      533|      676|      894|      610|      747|      294|      467|      580|      539|      506|      705|      379|    6.930| 

   % OUTROS                      |    11,54|    11,65|    16,40|    11,84|    14,47|     7,21|    11,42|    12,64|    10,50|     9,73|    13,60|     8,90|    11,80| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

5) ENCAMINHAMENTOS               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIALIZADO     |      178|      307|      273|      308|      288|      242|      347|      264|      262|      290|      260|      201|    3.220| 

   % ATENDIMENTO ESPECIALIZADO   |     3,85|     5,29|     5,01|     5,98|     5,58|     5,93|     8,49|     5,75|     5,10|     5,58|     5,02|     4,72|     5,48| 

   INTERNACAO HOSPITALAR         |        0|        0|        1|        4|        3|        0|        0|        4|        4|       14|        6|        2|       38| 

   % INTERNACAO HOSPITALAR       |     0,00|     0,00|     0,02|     0,08|     0,06|     0,00|     0,00|     0,09|     0,08|     0,27|     0,12|     0,05|     0,06| 

   URGENCIA/EMERGENCIA           |       70|       83|      107|      128|       97|       76|       53|       49|       53|       52|      111|       67|      946| 

   % URGENCIA/EMERGENCIA         |     1,52|     1,43|     1,96|     2,48|     1,88|     1,86|     1,30|     1,07|     1,03|     1,00|     2,14|     1,57|     1,61| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

6) INTERNACAO DOMICILIAR         |        0|        0|        1|        0|        1|        1|        0|        1|        0|        0|        0|        0|        4| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

7) PROCEDIMENTOS                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIFICO PARA AT|        0|        0|        0|        3|      246|        5|        0|        0|        0|        5|       10|       10|      279| 

   VISITA DE INSPECAO SANITARIA  |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        2|        0|        1|        2|        5| 

   ATEN. INDIVIDUAL ENFERMEIRO   |    8.935|    8.426|    9.147|    7.671|    7.820|    5.507|    8.270|    8.312|    8.172|    7.753|    7.121|    5.997|   93.131| 

   ATEND.INDIV.PROF.NIV.SUPERIOR |    5.998|    5.451|    6.625|    5.961|    5.863|    2.382|    4.416|    3.704|    4.474|    5.088|    5.400|    3.885|   59.247| 

   CURATIVOS                     |      449|      507|      755|      432|      557|      301|      447|      472|      402|      386|      359|      470|    5.537| 

   INALACOES                     |       23|       22|      154|      102|       94|       82|      110|      150|       66|       32|       40|       24|      899| 

   INJECOES                      |      324|      329|      830|    1.299|      762|      572|      578|      555|      293|      294|      406|      306|    6.548| 

   RETIRADAS DE PONTOS           |       45|       63|       59|       40|       63|       34|       45|       50|       43|       60|       66|       57|      625| 

   TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL   |        8|       17|       15|       60|       25|       12|        2|       25|       13|        0|        7|        3|      187| 

   SUTURA                        |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|       19|        0|       19| 

   ATEND. GRUPO EDUCACAO EM SAUDE|       23|       40|       29|       18|       45|       36|       25|       33|       65|       48|       43|       31|      436| 

   PROCEDIMENTOS COLETIVOS       |        0|        7|        0|       58|       35|        0|        8|        0|        1|        4|        1|      281|      395| 

   REUNIOES                      |       45|       45|       47|       49|       42|       31|       54|       57|       49|       50|       57|       38|      564| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

8) VISITAS DOMICILIARES          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   MEDICO                        |       26|       37|       56|       88|       61|       26|       78|      133|       68|      117|      102|       43|      835| 

   ENFERMEIRO                    |       90|      125|      142|      130|      220|      103|      201|      193|      177|      154|      197|      105|    1.837| 

   OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR|        0|        0|        4|        8|        4|        0|        0|        5|        3|        0|        0|       20|       44| 

   PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO   |       93|       49|       66|      144|      165|       92|      175|      193|      200|      154|      138|      154|    1.623| 

   ACS / OUTROS PROFISSIONAIS    |   15.918|   16.144|   14.446|   16.821|   16.139|   13.977|   17.805|   18.117|   17.115|   16.300|   17.223|   13.994|  193.999| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL DE VISITAS              |   16.127|   16.355|   14.714|   17.191|   16.589|   14.198|   18.259|   18.641|   17.563|   16.725|   17.660|   14.316|  198.338| 

---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO  DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2011 A 12/2011 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |   SOMA  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

1) CONSULTAS MEDICAS RESIDENTES  |      142|       40|      276|      121|       63|       98|      135|      307|      156|      153|      167|      186|    1.844| 

   FORA DAS AREAS DE ABRANGENCIA |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

2) CONS.MED. RESIDENTES NA AREA  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   CONSULTA EM < DE 1 ANO        |      136|      153|      172|      160|      158|      141|      112|      119|      176|      117|      129|       66|    1.639| 

   CRIANCAS MENORES DE < 1 ANO   |      343|      343|      343|      343|      343|      343|      343|      343|      343|      343|      343|      343|      343| 

   MEDIA DE CONSULTA EM < 1 ANO  |     0,40|     0,45|     0,50|     0,47|     0,46|     0,41|     0,33|     0,35|     0,51|     0,34|     0,38|     0,19|     4,78| 

   CONSULTA DE 1 A 4             |      301|      299|      382|      370|      340|      278|      362|      308|      374|      284|      349|      170|    3.817| 

   CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS        |    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583|    2.583| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 1-4 ANOS |     0,12|     0,12|     0,15|     0,14|     0,13|     0,11|     0,14|     0,12|     0,14|     0,11|     0,14|     0,07|     1,48| 

   CONSULTA DE 5 A 9             |      346|      280|      357|      359|      308|      263|      300|      275|      333|      260|      330|      170|    3.581| 

   CRIANCAS DE 5 A 9 ANOS        |    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305|    5.305| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 5-9 ANOS |     0,07|     0,05|     0,07|     0,07|     0,06|     0,05|     0,06|     0,05|     0,06|     0,05|     0,06|     0,03|     0,68| 

   CONSULTA DE 10 A 14           |      301|      284|      324|      300|      280|      264|      305|      273|      301|      233|      328|      176|    3.369| 

   CRIANCAS DE 10 A 14 ANOS      |    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923|    8.923| 

   MEDIA CONSULTA EM 10-14 ANOS  |     0,03|     0,03|     0,04|     0,03|     0,03|     0,03|     0,03|     0,03|     0,03|     0,03|     0,04|     0,02|     0,38| 

   CONSULTA DE 15 A 19           |      308|      347|      429|      367|      345|      319|      363|      327|      354|      331|      374|      227|    4.091| 

   PESSOASS DE 15 A 19 ANOS      |    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918|    8.918| 

   MEDIA CONSULTA EM 15-19 ANOS  |     0,03|     0,04|     0,05|     0,04|     0,04|     0,04|     0,04|     0,04|     0,04|     0,04|     0,04|     0,03|     0,46| 

   CONSULTA DE 20 A 39           |    1.214|    1.228|    1.449|    1.276|    1.152|    1.090|    1.217|    1.006|    1.161|    1.018|    1.273|      703|   13.787| 

   PESSOAS DE 20 A 39 ANOS       |   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812|   29.812| 

   MEDIA CONSULTA EM 20-39 ANOS  |     0,04|     0,04|     0,05|     0,04|     0,04|     0,04|     0,04|     0,03|     0,04|     0,03|     0,04|     0,02|     0,46| 

   CONSULTA DE 40 A 49           |      664|      637|      797|      701|      679|      674|      747|      634|      682|      542|      778|      427|    7.962| 

   PESSOAS DE 40 A 49 ANOS       |   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474|   10.474| 

   MEDIA CONSULTA EM 40-49 ANOS  |     0,06|     0,06|     0,08|     0,07|     0,06|     0,06|     0,07|     0,06|     0,07|     0,05|     0,07|     0,04|     0,76| 

   CONSULTA DE 50 A 59           |      587|      601|      751|      636|      638|      685|      677|      520|      629|      589|      638|      400|    7.351| 

   PESSOAS DE 50 A 59 ANOS       |    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233|    7.233| 

   MEDIA CONSULTA EM 50-59 ANOS  |     0,08|     0,08|     0,10|     0,09|     0,09|     0,09|     0,09|     0,07|     0,09|     0,08|     0,09|     0,06|     1,02| 

   CONSULTA DE 60 ANOS E MAIS    |      671|      715|      972|      858|      796|      908|      852|      771|      877|      704|      839|      560|    9.523| 

   PESSOAS DE 60 ANOS E MAIS     |    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243|    7.243| 

   MEDIA CONSULTA EM 60 ANOS E + |     0,09|     0,10|     0,13|     0,12|     0,11|     0,13|     0,12|     0,11|     0,12|     0,10|     0,12|     0,08|     1,31| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL GERAL DE CONSULTAS      |    4.528|    4.544|    5.633|    5.027|    4.696|    4.622|    4.935|    4.233|    4.887|    4.078|    5.038|    2.899|   55.120| 

   TOTAL DE PESSOAS              |   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834|   80.834| 

   MEDIA DE CONSULTAS NA AREA    |     0,06|     0,06|     0,07|     0,06|     0,06|     0,06|     0,06|     0,05|     0,06|     0,05|     0,06|     0,04|     0,68| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

3) TIPO DE ATENDIMENTO           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PUERICULTURA                  |      686|      510|      562|      702|      590|      406|      528|      491|      553|      506|      543|      336|    6.413| 

   % PUERICULTURA                |     5,40|     4,57|     3,84|     5,34|     4,29|     3,22|     3,95|     3,82|     4,04|     4,09|     4,27|     3,90|     4,23| 

   PRE-NATAL                     |      461|      482|      514|      457|      512|      409|      428|      423|      452|      427|      444|      324|    5.333| 

   % PRE-NATAL                   |     3,63|     4,32|     3,51|     3,47|     3,72|     3,24|     3,21|     3,29|     3,30|     3,45|     3,49|     3,76|     3,52| 

   PREVENCAO CA CERVICO-UTERINO  |      287|      283|      327|      273|      265|      257|      301|      349|      244|      232|      206|       85|    3.109| 

   % PREV. CERVICO-UTERINA       |     2,26|     2,54|     2,24|     2,08|     1,93|     2,04|     2,25|     2,71|     1,78|     1,88|     1,62|     0,99|     2,05| 

   DST/AIDS                      |       84|       63|       84|       84|       91|      136|      108|      144|      111|       74|       99|       43|    1.121| 

   % DST/AIDS                    |     0,66|     0,56|     0,57|     0,64|     0,66|     1,08|     0,81|     1,12|     0,81|     0,60|     0,78|     0,50|     0,74| 

   DIABETES                      |      504|      429|      693|      589|      531|      648|      608|      526|      611|      579|      551|      421|    6.690| 

   % DIABETES                    |     3,97|     3,84|     4,74|     4,48|     3,86|     5,13|     4,55|     4,09|     4,46|     4,68|     4,33|     4,89|     4,41| 

   HIPERTENSAO ARTERIAL          |    1.208|    1.048|    1.310|    1.406|    1.140|    1.351|    1.318|    1.056|    1.352|    1.156|    1.178|      813|   14.336| 

   % HIPERTENSAO ARTERIAL        |     9,51|     9,39|     8,96|    10,69|     8,29|    10,71|     9,87|     8,21|     9,88|     9,35|     9,26|     9,44|     9,46| 

   HANSENIASE                    |       17|       13|       22|       15|       13|       64|       20|       18|       14|       12|       18|       16|      242| 

   % HANSENIASE                  |     0,13|     0,12|     0,15|     0,11|     0,09|     0,51|     0,15|     0,14|     0,10|     0,10|     0,14|     0,19|     0,16| 

   TUBERCULOSE                   |       18|       13|       12|       13|       13|       14|       14|       15|       27|       12|       13|       15|      179| 

   % TUBERCULOSE                 |     0,14|     0,12|     0,08|     0,10|     0,09|     0,11|     0,10|     0,12|     0,20|     0,10|     0,10|     0,17|     0,12| 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2011 A 12/2011 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |  TOTAL  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

4) EXAMES COMPLEMENTARES         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PATOLOGIA CLINICA             |    1.738|    1.978|    3.126|    1.857|    1.868|    2.258|    2.910|    2.246|    1.605|    2.152|    2.257|    1.301|   25.296| 

   % PATOLOGIA CLINICA           |    37,22|    43,15|    52,90|    36,07|    39,25|    47,84|    57,40|    49,47|    31,83|    50,86|    43,36|    42,17|    44,41| 

   RADIODIAGNOSTICO              |      156|      162|      194|      154|      186|      218|      253|      185|      204|      202|      249|      136|    2.299| 

   % RADIODIAGNOSTICO            |     3,34|     3,53|     3,28|     2,99|     3,91|     4,62|     4,99|     4,07|     4,05|     4,77|     4,78|     4,41|     4,04| 

   CITO CERVICO-VAGINAL          |      199|      160|      171|      208|      206|      201|      240|      150|      193|      195|      184|      141|    2.248| 

   % CITO CERVICO-VAGINAL        |     4,26|     3,49|     2,89|     4,04|     4,33|     4,26|     4,73|     3,30|     3,83|     4,61|     3,54|     4,57|     3,95| 

   ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA   |       61|       55|       79|       58|       72|       77|      104|       53|       74|       75|      107|       64|      879| 

   % ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA |     1,31|     1,20|     1,34|     1,13|     1,51|     1,63|     2,05|     1,17|     1,47|     1,77|     2,06|     2,07|     1,54| 

   OUTROS                        |      547|      443|      474|      413|      520|      546|      523|      486|      635|      508|      664|      504|    6.263| 

   % OUTROS                      |    11,71|     9,66|     8,02|     8,02|    10,93|    11,57|    10,32|    10,70|    12,59|    12,01|    12,76|    16,34|    10,99| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

5) ENCAMINHAMENTOS               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIALIZADO     |      257|      306|      357|      234|      280|      318|      317|      324|      340|      257|      408|      172|    3.570| 

   % ATENDIMENTO ESPECIALIZADO   |     5,50|     6,68|     6,04|     4,55|     5,88|     6,74|     6,25|     7,14|     6,74|     6,07|     7,84|     5,58|     6,27| 

   INTERNACAO HOSPITALAR         |        0|        2|        4|        1|        1|        4|        4|        1|        1|        4|       17|        2|       41| 

   % INTERNACAO HOSPITALAR       |     0,00|     0,04|     0,07|     0,02|     0,02|     0,08|     0,08|     0,02|     0,02|     0,09|     0,33|     0,06|     0,07| 

   URGENCIA/EMERGENCIA           |       79|       57|       90|       94|       88|       77|       73|       79|       58|       76|       89|       74|      934| 

   % URGENCIA/EMERGENCIA         |     1,69|     1,24|     1,52|     1,83|     1,85|     1,63|     1,44|     1,74|     1,15|     1,80|     1,71|     2,40|     1,64| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

6) INTERNACAO DOMICILIAR         |        0|        0|        0|        1|        0|        0|        6|        0|        0|        0|       17|        1|       25| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

7) PROCEDIMENTOS                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIFICO PARA AT|        2|        0|        0|        0|        0|        0|        1|        0|        0|      192|        0|        0|      195| 

   VISITA DE INSPECAO SANITARIA  |        0|        0|        1|        0|        0|        0|        0|        1|        0|        0|        1|        0|        3| 

   ATEN. INDIVIDUAL ENFERMEIRO   |    8.029|    6.577|    8.715|    8.006|    8.991|    7.900|    8.284|    8.328|    8.644|    8.128|    7.513|    5.524|   94.639| 

   ATEND.INDIV.PROF.NIV.SUPERIOR |    3.458|    4.314|    6.950|    5.515|    3.940|    5.064|    4.546|    4.988|    4.768|    4.848|    4.486|        0|   52.877| 

   CURATIVOS                     |      476|      512|      368|      660|      375|      413|      723|      531|      545|      372|      254|      514|    5.743| 

   INALACOES                     |       72|       98|      137|       81|      193|      175|      112|      120|       13|      101|      236|       28|    1.366| 

   INJECOES                      |      487|      280|      307|      935|      566|      533|    1.059|      378|      480|      386|      232|      461|    6.104| 

   RETIRADAS DE PONTOS           |       47|       69|       44|       57|       66|       56|       56|       37|       63|       81|       45|       52|      673| 

   TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL   |       12|       13|        3|        2|       18|        4|        1|       24|        7|       11|        8|        5|      108| 

   SUTURA                        |        0|        0|        3|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        3| 

   ATEND. GRUPO EDUCACAO EM SAUDE|       71|       60|       96|       86|       55|       76|       81|       82|       68|       56|       60|       27|      818| 

   PROCEDIMENTOS COLETIVOS       |        0|       15|    3.880|    2.440|    1.169|    2.610|      939|      776|      562|      374|      174|        9|   12.948| 

   REUNIOES                      |       57|       39|       53|       59|       41|       45|       36|       34|       47|       33|       43|       27|      514| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

8) VISITAS DOMICILIARES          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   MEDICO                        |       73|       60|      135|      134|      115|       83|       96|       85|       68|       76|       86|       71|    1.082| 

   ENFERMEIRO                    |      160|      143|      197|      242|      184|      130|      129|      132|      185|      127|      127|      102|    1.858| 

   OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR|        0|        3|        4|        0|        0|        0|        6|        0|      185|        0|        0|        0|      198| 

   PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO   |      173|      163|      198|      361|      142|      170|      173|      145|      169|      104|      115|      126|    2.039| 

   ACS / OUTROS PROFISSIONAIS    |   16.113|   14.666|   16.841|   17.230|   16.789|   14.741|   15.389|   15.968|   16.287|   15.558|   15.316|   12.653|  187.551| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL DE VISITAS              |   16.519|   15.035|   17.375|   17.967|   17.230|   15.124|   15.793|   16.330|   16.894|   15.865|   15.644|   12.952|  192.728| 

---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO  DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |   SOMA  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

1) CONSULTAS MEDICAS RESIDENTES  |      203|      142|      190|      299|      250|      268|      172|      264|      290|      229|      179|       52|    2.538| 

   FORA DAS AREAS DE ABRANGENCIA |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

2) CONS.MED. RESIDENTES NA AREA  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   CONSULTA EM < DE 1 ANO        |      112|      132|      152|      149|      177|      128|      117|      187|      175|      131|       81|       51|    1.592| 

   CRIANCAS MENORES DE < 1 ANO   |       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14|       14| 

   MEDIA DE CONSULTA EM < 1 ANO  |     8,00|     9,43|    10,86|    10,64|    12,64|     9,14|     8,36|    13,36|    12,50|     9,36|     5,79|     3,64|   113,71| 

   CONSULTA DE 1 A 4             |      251|      355|      342|      327|      410|      284|      264|      327|      401|      363|      246|      113|    3.683| 

   CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS        |      472|      472|      472|      472|      472|      472|      472|      472|      472|      472|      472|      472|      472| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 1-4 ANOS |     0,53|     0,75|     0,72|     0,69|     0,87|     0,60|     0,56|     0,69|     0,85|     0,77|     0,52|     0,24|     7,80| 

   CONSULTA DE 5 A 9             |      279|      243|      335|      354|      365|      351|      319|      356|      376|      311|      178|      101|    3.568| 

   CRIANCAS DE 5 A 9 ANOS        |    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467|    2.467| 

   MEDIA DE CONSULTA EM 5-9 ANOS |     0,11|     0,10|     0,14|     0,14|     0,15|     0,14|     0,13|     0,14|     0,15|     0,13|     0,07|     0,04|     1,45| 

   CONSULTA DE 10 A 14           |      295|      253|      280|      371|      370|      350|      308|      381|      344|      344|      191|       97|    3.584| 

   CRIANCAS DE 10 A 14 ANOS      |    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848|    7.848| 

   MEDIA CONSULTA EM 10-14 ANOS  |     0,04|     0,03|     0,04|     0,05|     0,05|     0,04|     0,04|     0,05|     0,04|     0,04|     0,02|     0,01|     0,46| 

   CONSULTA DE 15 A 19           |      351|      282|      365|      434|      406|      398|      434|      529|      536|      454|      342|      146|    4.677| 

   PESSOASS DE 15 A 19 ANOS      |    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491|    8.491| 

   MEDIA CONSULTA EM 15-19 ANOS  |     0,04|     0,03|     0,04|     0,05|     0,05|     0,05|     0,05|     0,06|     0,06|     0,05|     0,04|     0,02|     0,55| 

   CONSULTA DE 20 A 39           |    1.154|    1.125|    1.285|    1.203|    1.135|    1.280|    1.228|    1.316|    1.293|    1.161|      734|      381|   13.295| 

   PESSOAS DE 20 A 39 ANOS       |   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914|   26.914| 

   MEDIA CONSULTA EM 20-39 ANOS  |     0,04|     0,04|     0,05|     0,04|     0,04|     0,05|     0,05|     0,05|     0,05|     0,04|     0,03|     0,01|     0,49| 

   CONSULTA DE 40 A 49           |      713|      707|      790|      781|      708|      713|      748|      800|      934|      733|      507|      230|    8.364| 

   PESSOAS DE 40 A 49 ANOS       |    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778|    9.778| 

   MEDIA CONSULTA EM 40-49 ANOS  |     0,07|     0,07|     0,08|     0,08|     0,07|     0,07|     0,08|     0,08|     0,10|     0,07|     0,05|     0,02|     0,86| 

   CONSULTA DE 50 A 59           |      620|      576|      730|      755|      707|      682|      715|      787|      926|      729|      459|      243|    7.929| 

   PESSOAS DE 50 A 59 ANOS       |    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726|    6.726| 

   MEDIA CONSULTA EM 50-59 ANOS  |     0,09|     0,09|     0,11|     0,11|     0,11|     0,10|     0,11|     0,12|     0,14|     0,11|     0,07|     0,04|     1,18| 

   CONSULTA DE 60 ANOS E MAIS    |      677|      772|      940|      960|      928|      818|      796|      887|    1.030|      769|      570|      338|    9.485| 

   PESSOAS DE 60 ANOS E MAIS     |    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055|    7.055| 

   MEDIA CONSULTA EM 60 ANOS E + |     0,10|     0,11|     0,13|     0,14|     0,13|     0,12|     0,11|     0,13|     0,15|     0,11|     0,08|     0,05|     1,34| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL GERAL DE CONSULTAS      |    4.452|    4.445|    5.219|    5.334|    5.206|    5.004|    4.929|    5.570|    6.015|    4.995|    3.308|    1.700|   56.177| 

   TOTAL DE PESSOAS              |   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765|   69.765| 

   MEDIA DE CONSULTAS NA AREA    |     0,06|     0,06|     0,07|     0,08|     0,07|     0,07|     0,07|     0,08|     0,09|     0,07|     0,05|     0,02|     0,81| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

3) TIPO DE ATENDIMENTO           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PUERICULTURA                  |      456|      403|      818|      576|      675|      570|      475|      710|      778|      453|      357|      239|    6.510| 

   % PUERICULTURA                |     4,06|     3,40|     6,11|     4,17|     4,60|     4,56|     3,55|     5,28|     5,48|     3,66|     3,86|     5,05|     4,49| 

   PRE-NATAL                     |      450|      412|      448|      516|      513|      469|      508|      435|      463|      516|      407|      263|    5.400| 

   % PRE-NATAL                   |     4,00|     3,48|     3,35|     3,74|     3,50|     3,75|     3,80|     3,23|     3,26|     4,17|     4,40|     5,55|     3,73| 

   PREVENCAO CA CERVICO-UTERINO  |      262|      210|      214|      246|      334|      295|      329|      345|      305|      230|      193|       68|    3.031| 

   % PREV. CERVICO-UTERINA       |     2,33|     1,77|     1,60|     1,78|     2,28|     2,36|     2,46|     2,56|     2,15|     1,86|     2,09|     1,44|     2,09| 

   DST/AIDS                      |       82|       67|       50|      117|      128|       92|      109|       83|      127|      135|       84|       34|    1.108| 

   % DST/AIDS                    |     0,73|     0,57|     0,37|     0,85|     0,87|     0,74|     0,81|     0,62|     0,90|     1,09|     0,91|     0,72|     0,76| 

   DIABETES                      |      483|      558|      593|      667|      656|      736|      735|      769|      708|      943|      487|      395|    7.730| 

   % DIABETES                    |     4,30|     4,71|     4,43|     4,83|     4,47|     5,88|     5,49|     5,71|     4,99|     7,62|     5,26|     8,34|     5,34| 

   HIPERTENSAO ARTERIAL          |    1.042|    1.225|    1.188|    1.379|    1.344|    1.271|    1.236|    1.270|    1.402|    1.426|      862|      556|   14.201| 

   % HIPERTENSAO ARTERIAL        |     9,27|    10,33|     8,87|     9,99|     9,16|    10,16|     9,23|     9,44|     9,88|    11,52|     9,32|    11,74|     9,80| 

   HANSENIASE                    |        8|       12|        9|       11|        9|        5|       15|        9|       13|       14|       11|        5|      121| 

   % HANSENIASE                  |     0,07|     0,10|     0,07|     0,08|     0,06|     0,04|     0,11|     0,07|     0,09|     0,11|     0,12|     0,11|     0,08| 

   TUBERCULOSE                   |       14|       11|       17|        6|       14|        9|       23|       13|       22|       14|       14|        6|      163| 

   % TUBERCULOSE                 |     0,12|     0,09|     0,13|     0,04|     0,10|     0,07|     0,17|     0,10|     0,16|     0,11|     0,15|     0,13|     0,11| 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                            VERSAO:6.6.1 

                                                      SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA                                                 DATA:04/12/2013 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       SERIE HISTORICA DA PRODUCAO DA ZONA GERAL  

 MUNICIPIO:  SAO CRISTOVAO                                                                                                      PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012 

                                 +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  

                                 |   JAN   |   FEV   |   MAR   |   ABR   |   MAI   |   JUN   |   JUL   |   AGO   |   SET   |   OUT   |   NOV   |   DEZ   |  TOTAL  | 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

4) EXAMES COMPLEMENTARES         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   PATOLOGIA CLINICA             |    2.108|    2.390|    3.142|    2.285|    2.386|    2.193|    2.237|    2.049|    2.852|    2.518|    1.650|      410|   26.220| 

   % PATOLOGIA CLINICA           |    45,28|    52,10|    58,09|    40,56|    43,73|    41,60|    43,85|    35,12|    45,23|    48,20|    47,32|    23,40|    44,66| 

   RADIODIAGNOSTICO              |      161|      171|      230|      229|      273|      219|      194|      241|      253|      246|      130|       54|    2.401| 

   % RADIODIAGNOSTICO            |     3,46|     3,73|     4,25|     4,07|     5,00|     4,15|     3,80|     4,13|     4,01|     4,71|     3,73|     3,08|     4,09| 

   CITO CERVICO-VAGINAL          |      147|      188|      137|      141|      172|      194|      231|      178|      271|      246|      146|       83|    2.134| 

   % CITO CERVICO-VAGINAL        |     3,16|     4,10|     2,53|     2,50|     3,15|     3,68|     4,53|     3,05|     4,30|     4,71|     4,19|     4,74|     3,63| 

   ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA   |      103|       73|      107|      140|      131|      140|      112|      108|      112|      160|      101|       65|    1.352| 

   % ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA |     2,21|     1,59|     1,98|     2,49|     2,40|     2,66|     2,20|     1,85|     1,78|     3,06|     2,90|     3,71|     2,30| 

   OUTROS                        |      675|      620|      897|      856|      908|      918|      903|      493|      830|      599|      672|      172|    8.543| 

   % OUTROS                      |    14,50|    13,52|    16,58|    15,20|    16,64|    17,41|    17,70|     8,45|    13,16|    11,47|    19,27|     9,82|    14,55| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

5) ENCAMINHAMENTOS               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIALIZADO     |      200|      315|      403|      466|      423|      398|      462|      380|      506|      385|      210|      116|    4.264| 

   % ATENDIMENTO ESPECIALIZADO   |     4,30|     6,87|     7,45|     8,27|     7,75|     7,55|     9,06|     6,51|     8,03|     7,37|     6,02|     6,62|     7,26| 

   INTERNACAO HOSPITALAR         |        0|        4|        3|        2|        3|        1|        2|        2|        6|        0|        0|        1|       24| 

   % INTERNACAO HOSPITALAR       |     0,00|     0,09|     0,06|     0,04|     0,05|     0,02|     0,04|     0,03|     0,10|     0,00|     0,00|     0,06|     0,04| 

   URGENCIA/EMERGENCIA           |       44|      113|       93|       53|      134|      138|       99|       43|      128|      103|       88|       42|    1.078| 

   % URGENCIA/EMERGENCIA         |     0,95|     2,46|     1,72|     0,94|     2,46|     2,62|     1,94|     0,74|     2,03|     1,97|     2,52|     2,40|     1,84| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

6) INTERNACAO DOMICILIAR         |        2|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        1|        0|        0|        0|       38|       41| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

7) PROCEDIMENTOS                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   ATENDIMENTO ESPECIFICO PARA AT|        0|        0|        8|        0|        0|        0|        3|        0|        0|        0|        0|        0|       11| 

   VISITA DE INSPECAO SANITARIA  |        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        1|        0|        0|        0|        0|        1| 

   ATEN. INDIVIDUAL ENFERMEIRO   |    6.590|    7.268|    7.977|    8.176|    9.217|    7.239|    8.283|    7.622|    7.881|    7.158|    5.764|    2.985|   86.160| 

   ATEND.INDIV.PROF.NIV.SUPERIOR |        0|        0|        0|       24|       84|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|      108| 

   CURATIVOS                     |      391|      590|      358|      523|      478|      395|      399|      492|      523|      353|      335|      296|    5.133| 

   INALACOES                     |       47|       61|      139|      305|       96|       53|      199|      127|      160|       91|      110|       36|    1.424| 

   INJECOES                      |      454|      448|      537|      997|      692|      748|      699|      543|      501|      423|      515|      450|    7.007| 

   RETIRADAS DE PONTOS           |       38|       48|       60|       70|       45|       53|       61|       61|       72|       48|       60|       49|      665| 

   TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL   |        2|        1|       25|       28|       19|       11|        4|        7|        9|       32|       14|        3|      155| 

   SUTURA                        |        0|        0|       53|        0|        0|        0|       11|       11|        0|        0|        0|        0|       75| 

   ATEND. GRUPO EDUCACAO EM SAUDE|       40|       41|       80|       70|       51|       80|       32|       50|       63|       43|       27|        8|      585| 

   PROCEDIMENTOS COLETIVOS       |       26|        0|      573|      322|      230|      192|      100|       82|      130|      438|      170|      136|    2.399| 

   REUNIOES                      |       53|       51|       45|       35|       40|       40|       35|       53|       44|       39|       29|       14|      478| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

8) VISITAS DOMICILIARES          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

   MEDICO                        |       76|       93|      134|      107|      112|      111|       93|       92|      134|       93|       49|       55|    1.149| 

   ENFERMEIRO                    |      110|      121|      162|      166|      181|      151|      194|      205|      152|      142|       89|       28|    1.701| 

   OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR|        0|        0|        5|        0|        9|        0|        0|        0|        0|        0|        0|        0|       14| 

   PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO   |      159|      100|      141|      144|      240|      167|      153|      286|      205|      139|      112|       60|    1.906| 

   ACS / OUTROS PROFISSIONAIS    |   15.302|   13.642|   15.601|   16.387|   16.355|   14.553|   14.882|   14.133|   15.989|   15.234|   15.440|   11.884|  179.402| 

---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  

   TOTAL DE VISITAS              |   15.647|   13.956|   16.043|   16.804|   16.897|   14.982|   15.322|   14.716|   16.480|   15.608|   15.690|   12.027|  184.172| 

---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
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TÍTULO DA PESQUISA: ESPACIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DE SÃO CRISTÓVÃO-SE: A SAUDE SOB 

O OLHAR GEOGRÁFICO 

Pesquisador (a): Simone Correia dos Santos 

 

Questionário nº_________     Data:______________ 

Unidade: ___________________________________________________________________________ 

Localização: ________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1.Nome: 2.Idade ou ano de nascimento: ____ 

3.Ocupação:  Lavrador(1)   Dona de casa(2)   Estudante(3)    Comerciante(4)  Outra(5) 

Especificar__________________ 

5.Tempo que mora em São Cristóvão:_________ 4.Naturalidade:________________ 

5. Escolaridade:  Analfabeto (1)   Ensino fundamental completo (2)  Ensino fundamental incompleto (3)  Ensino médio 

completo (4)   Ensino médio incompleto(5)  Ensino superior completo (6)  Ensino superior incompleto (7)   Outro (9): 

Especificar ______________ 

6. Local:_______________________________________ 7.Sexo: F ( 1)  M ( 2) 

8. Filhos/as: Sim ( 1)  Não ( 2) Quantos? __________________ 

QUESTÕES DE SAUDE 

9. Sempre foi tratado nessa unidade?   Sim (1)  Não (2)   

10. Necessitou de atendimento médico no ultimo ano: Sim (1)  Não (2)   

11. Quantas vezes no mês procurou atendimento:  1 vez (1)   2 vezes (2)   3vezes (3 )  mais de 3 vezes (4)  

12. A unidade de saúde fica próxima a sua casa:  Sim  (1 )  Não (2 ) 

13. Para chegar à unidade de saúde, é necessário passar por: 
 1 rua (1)   2 ruas (2)   3 ruas (3 )  mais de 3 ruas (4)   

Nenhuma ( reside na mesma rua) (5)   

14. Já utilizou o serviço de saúde de outro local do município?    Sim (1)  Não (2)   

Qual unidade? _________________________________________Motivo:_____________________________________________ 

15. Já utilizou o serviço de saúde de outro município? Sim (1)  Não (2) 

16. Caso SIM, qual município: 

 Aracaju (1)  Itaporanga D’Ajuda (2)  Laranjeiras (3) 

Nossa Senhora do Socorro (4)  Outro (5) 

Especifique__________ 

17. Há facilidade de locomoção caso seja necessário ir para 

outra unidade: 
Sim (1)  Não (2) 

18. O meio de locomoção para outra unidade é: 
 Próprio (1)  Oferecido pela unidade (2)  Ônibus (3)  

Outro (4)  Especificar:__________________ 

19. Qual doença mais aparece no seu bairro: 

 Diarréia (1) Verminoses (2) Infecção respiratória (3)  

Dengue (4)  Outra (5) Qual?____________________ 

Qual o maior motivo da sua ocorrência:________________ 

QUESTÕES GEOAMBIENTAIS 

20. Há coleta de lixo?  Sim (1). Número de vezes por semana _____  Não (2) 

21. Caso não, o que faz com o lixo? 
Joga no rio (1) Enterra (2) Joga em terreno baldio (3)  Queima (4)   

Outro(5). Especifique __________ 

22. Existe rede de distribuição de água tratada? 
Sim (1)  Não (2)   Sim, mas falta com frequência(3)    

Caso SIM, qual a frequência ____ 

23. Caso NÃO, de onde tira a água que utiliza: 
Rio (1)  Lago (2) Cisterna ( 3)  Poço artesanal(4 )   Carro pipa (5)   

Outro (6) Especifique __________ 

24. Existe rede de esgoto na rua? Sim (1)  Não (2)  

25. Caso NÃO: 
Céu aberto (1)  Fossa (2) Fossa/céu aberto (3)  Outro(4) Especifique 

__________ 

26. Quando chove a água fica empossada? Sim (1)  Não (2) 

27. Sua rua é pavimentada:   Sim (1)  Não (2) 

28. Existe algum recurso hídrico próximo a sua 

casa: Sim (1)  Não (2) 

29. Caso SIM: 
Rio (1)  Lagoa (2) Riacho (3)  Lago(4)   Outro (5)  Especifique 

__________ 

30. Para que utiliza 
Lavoura (1)  Lavar objetos/ animais  (2) Lazer (3)  Higiene pessoal(4)  

 Outro (5)  Especifique __________ 
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TÍTULO DA PESQUISA: ESPACIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DE SÃO 

CRISTÓVÃO-SE: A SAUDE SOB O OLHAR GEOGRÁFICO 

Pesquisador (a): Simone Correia dos Santos 

 

Entrevista nº_________ 

Unidade: ___________________________________________________________ 

Localização: _________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a responder a algumas perguntas sobre a saude de São 

Cristóvão. Esta pesquisa se constitui na dissertação a ser apresentada a Universidade Federal 

de Sergipe como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em Geografia. Este estudo 

tem como objetivo investigar a organização espacial dos Sistemas de Saude, onde estarão em 

destaque as Unidades de Saude existentes no município. Através desse objetivo, um dos 

enfoques consiste em reconhecer como estão estruturadas essas unidades, e para isto deverá se 

basear nos múltiplos sentidos de espaço, tanto na visão da geografia quanto na dos órgãos de 

saude.  

 
Sua participação consiste em responder as perguntas abaixo. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome:___________________________________________________________Idade:______

Ocupação:_____________________________________Naturalidade:___________________ 

Mora em São Cristóvão: _________Local:_________________________________________ 

Caso não, onde:__________________________________________ 

 

PERGUNTAS 

 

1 – Há quantos anos ou meses você trabalha nesta Unidade? __________________ 

 

2 – Você já trabalhou em alguma outra Unidade do município de São 

Cristóvão?__________________________________________________________________ 

Quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 – Você tinha facilidade de locomoção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 – Você considera a localização desta Unidade adequada para o que a população necessita? 

Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5–No geral, quais são os casos de doenças ou agravos que mais aparecem nesta Unidade?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Conseguem tratar a maioria com a estrutura que possuem? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7 – Qual o contato que vocês tem com as outras Unidades deste município? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 – Como é estruturada a equipe que trabalha com você? E suficiente para suprir a demanda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9 –  Esta Unidade abrange quais localidades?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10 – Quais são as suas atividades que mais se destacam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11 – Na sua opinião, nesses últimos  anos, quando se pensa em saúde de São Cristóvão: 

a) O que evoluiu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) O que não Evoluiu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mais uma vez agradeço a sua colaboração nesta pesquisa. 

Atenciosamente, 

Simone Correia dos Santos 

Data: ___/___/___ 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 


