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RESUMO 

 

 

GRANDO, Silvia Eloisa. A Territorialização em Saúde como Instrumento para a 

Vigilância em Saúde na Comunidade Vila do Arvoredo – Ingleses. Dissertação de 

Mestrado – MPPT/FAED/UDESC. Florianópolis, 2011. 

 

 

Nossa pretensão, neste trabalho, é apresentar a importância da territorialização em saúde para 

o planejamento. Os problemas de saúde ocorrem em espaços territoriais concretos. Estudar as 

divisões territoriais permite averiguar os determinantes sociais sobre o indivíduo e sobre os 

grupos populacionais, considerando que na relação saúde-doença os fatores ambientais 

influem na ocorrência de diversas doenças. Investigamos a adoção da territorialização para a 

organização e instrumentalização de práticas da Vigilância em Saúde. Pesquisamos como são 

criados os territórios em saúde, como são empregados os recursos do geoprocessamento e os 

sistemas de informação. Nosso foco é o Programa Saúde da Família – PSF. O PSF prioriza 

ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e 

contínua, não só com assistência nos centros de saúde, mas desenvolvendo atividades 

extramuros, diretamente na comunidade em que as pessoas vivem, atribuindo ao território a 

devida importância. Para averiguar as premissas do PSF e visualizar o processo de 

territorialização em saúde, nossa pesquisa incide na comunidade Vila do Arvoredo. 

Analisamos a influência dos determinantes sociais sobre os agravos em saúde nessa área de 

interesse social assentada sobre dunas, localizada numa área de preservação permanente. 

Nossos estudos indicam que a construção dos territórios em saúde sofre limitações quando o 

quantitativo populacional predomina sobre sua configuração, desconsiderando as riquezas 

produzidas pela análise espacial. O uso do território como estratégia de análise sobre as 

condições de saúde implica no reconhecimento das contradições do espaço, da dinâmica 

social e das relações em sociedade. 

 

Palavras-chave: Territorialização em Saúde. Vila do Arvoredo. Saúde da Família. Áreas de 

Interesse Social.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

GRANDO, Silvia Eloisa. Territorialization Health as an Instrument for Health Surveillance in 

Comunidade Vila do Arvoredo – Ingleses. Master Dissertation. MPPT/FAED/UDESC. 

Florianópolis, 2011. 

 

Our intention in this paper is to present the importance of health for territorial planning. 

Health problems occur in specific territorial areas. Studying the territorial divisions allows 

investigate the social determinants on the individual and on population groups, whereas the 

relationship between health and disease, environmental factors influence the occurrence of 

various diseases. We investigated the adoption of territorialization for the organization and 

practices of monitoring instrumentation in Health investigated how the territories are created 

in health, as are employees of GIS resources and information systems. Our focus is the 

Family Health Program - PSF. The Program prioritizes prevention, promotion and restoration 

of health, comprehensively and continuously, not only with assistance in health centers, but 

developing extramural activities, directly in the community in which people live, giving due 

importance to the territory. To determine the PSF premises and view the process of 

territorialization in health, our research focuses on the Comunidade Vila do Arvoredo. We 

analyzed the influence of social determinants on health problems in the health field of social 

setting on dunes, located in an area of permanent preservation. Our studies indicate that the 

construction of the territories in health has limitations when quantitative population 

predominates over its configuration, ignoring the wealth produced by the spatial analysis. The 

use of territory as a strategy for analyzing the health implies the recognition of the 

contradictions of space, dynamics and social relations in society. 

 

Key-words: Territorial planning in health. Vila do Arvoredo. Family health. Area of Social 

Interest. 
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INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente é o entorno vital, o conjunto de elementos físico-naturais, estéticos, 

culturais, sociais e econômicos que interatuam com o indivíduo e com a comunidade em que 

ele vive (MEDRONHO, 1995). Compartilhando desta visão, desenvolvemos este trabalho, 

levando em conta o quanto os fatores ambientais são fundamentais para a ocorrência de 

diversas doenças. Percebemos, no estudo da territorialização em saúde, uma fonte valiosa para 

a pesquisa epidemiológica e para o planejamento em saúde. Esse planejamento é processado e 

materializado por meio de informações a partir da situação de saúde e das condições de vida 

da população no local. O processo saúde-doença apresenta uma dimensão espacial, e isso 

remete ao levantamento das condições socioambientais nas quais as pessoas estão inseridas 

para aferir a qualidade de vida: 

 

A análise territorial implica em uma coleta sistemática de dados que vão informar 

sobre situações-problemas e necessidades em saúde de uma dada população de um 

território específico, indicando suas inter-relações espaciais. Possibilita, ainda, 

identificar vulnerabilidades, populações expostas e a seleção de problemas 

prioritários para as intervenções. O uso da epidemiologia como ferramenta poderosa 

para o planejamento através da microlocalização dos problemas de saúde permite a 

escolha de ações mais adequadas, apontando estratégias e atores que foram 

identificados no processo de diagnóstico, para melhor as operacionalizarem e 

viabilizarem no território (GONDIM et al., apud MIRANDA 2008, p. 251).  

 

Desta forma, a territorialização serve como um instrumento que, em saúde, facilita a 

organização dos serviços e as práticas de vigilância. Nossa pesquisa visa a perceber o 

significado do território no planejamento em saúde. 

Em toda população, há indivíduos sujeitos a fatores de risco de doença com maior ou 

menor frequência e com maior ou menor gravidade. Além disso, há diferentes possibilidades 

entre eles de “produzir condições para sua saúde” e ter acesso aos cuidados quando em estado 

da doença. Conhecer o ambiente em que esse indivíduo vive é de suma importância para 

analisar o alcance das ações em vigilância em saúde: 

 
O objeto do sistema de saúde deve ser entendido como as condições de saúde das 

populações e seus determinantes, ou seja, o seu processo de saúde-doença, visando 

produzir progressivamente melhores estados e níveis de saúde dos indivíduos e das 

coletividades, atuando articulada e integralmente nas prevenções primária, 
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secundária e terciária, com redução dos riscos de doença, sequelas e óbito 

(ALMEIDA, 1998, p. 13). 

 

A motivação deste trabalho foi justamente o contato com a área de saúde e 

desenvolvimento social da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Florianópolis, no qual atuo 

como socióloga desde 1995. Este contato foi aprofundado pelo trabalho desenvolvido pelo 

Departamento de Territorialização e Cadastramento, inserido na Diretoria de Planejamento, 

Informação e Captação de Recursos. O departamento tem a atribuição de construir as áreas de 

responsabilidade e cobertura de programas e projetos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde 

e pela Secretaria Municipal de Saúde, como o Programa Saúde da Família – PSF -, entre 

outros. Neste processo de construção territorial, passa-se a conhecer a cidade, sua formação, 

suas interfaces e o modo de vida de seus moradores, fatores que contribuem para o 

planejamento em saúde.  

A delimitação territorial é imprescindível para viabilizar a vigilância, pela necessidade 

de conhecer o ambiente de vida, moradia e infraestrutura de uma determinada população para 

avaliar sua condição saudável (BRASIL, MS, 2008a). A espacialização das informações 

geográficas possibilita, desta forma, entender as relações entre distribuição e difusão de 

doenças e ambiente.  

Conhecer nossa cidade é entender a conformação territorial e as relações 

socioespaciais. A cidade de Florianópolis está localizada no centro-leste de Santa Catarina. É 

capital do estado desde 1823. Ocupa uma área de 436,5 km², da qual uma porção é insular - 

com 424,4 km² - e outra continental - com 12,1 km² -, ambas unidas por pontes situadas no 

trecho médio da Ilha. Destaca-se pelas belezas naturais, compostas por praias, dunas, 

restingas e manguezais, razões pelas quais 42% do seu território está consolidado como área 

de preservação permanente.
1
 Sua população, de acordo com último Censo

2
, é de 421.203 

pessoas.  

Pelo levantamento de 2000, o município de Florianópolis está classificado em quarto 

lugar no ranking do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud – Brasil/ 

Municípios, apresentando 0,875 de Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal. A cidade, 

bem-colocada na classificação do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, também 

                                                 
1
 Elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município de Florianópolis, SMHSA, 

PMF, 2008. 
2
 Censo Demográfico IBGE 2010. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=42 . Acesso em: 22 fev. 2011.   
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convive com outro número nada agradável. Existem na capital 64 áreas de interesse social – 

AIS - e uma população de 56.950 pessoas
3
 com uma renda de até três salários mínimos

4
.  

Informações como estas devem fazer parte das discussões sobre a cidade em que 

vivemos e a cidade que desejamos, uma vez que um dos objetivos é enfrentar as 

desigualdades sociais. A relevância do presente trabalho, portanto, está em contribuir com os 

programas e projetos de planejamento territorial, desenvolvimento urbano e territorialização 

em saúde no município. 

Florianópolis não se distingue das demais cidades brasileiras por seus problemas 

urbanos. A assimetria entre a cidade legal e a cidade real está presente no cotidiano da 

população. Os dispositivos legais não acompanham a dinâmica urbana. A cidade legal, 

também dita formal, apresenta leis de regulação fundiária, plano diretor, plantas, malha viária, 

mapas e demais artifícios oficiais. Já a cidade real não tem como esconder suas áreas 

carentes, territórios por vezes esquecidos pelos órgãos públicos, cujos mapas, com sua 

delimitação e descrição, são precários, desatualizados e de qualidade duvidosa. Entender a 

cidade real como a que existe no presente nos remete a entender a mobilidade espacial da 

população, os processos de migração, a exclusão social, como se formam os bolsões de 

pobreza. Um dos desafios do planejamento é compreender como a população percebe a 

cidade e se apropria do território, para então dirimir a dicotomia real e formal e, por 

consequência, a exclusão urbana. 

O que nos leva a apreciar as ações públicas em saúde é que ela não discrimina 

territórios legais e ilegais. Portanto, a base espacial do levantamento de dados é o do universo 

de toda a população, saudável ou com problemas de saúde. 

A territorialização e a utilização de técnicas de geoprocessamento a ela aplicadas vêm 

se disseminando rapidamente no País. Citando alguns exemplos, cidades como São Paulo, 

Curitiba e Joinville se utilizam de técnicas de informações referenciadas geograficamente para 

auxiliar no planejamento urbano e demais programas governamentais.
5
  

                                                 
3
 População em 2009: Projeção IBGE - Taxa da década de 90, Censo a Censo (1991 a 2000), 0,0334 sobre a 

população de 2006 (Cobrape/SMHSA/PMF). 
4
 Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA -, PMF, 2007. 

5
 Em Campinas – SP, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas, através do Programa de Controle da Dengue, no período de novembro de 2002 a junho de 2003, 

utilizaram o programa informatizado de geoprocessamento ArcGIS 8.3 para avaliar a epidemia. Dos 465 casos 

notificados e confirmados laboratorialmente, 94,9% foram georreferenciados (441 casos). Destes, 65,2% foram 

georreferenciados automaticamente ou interativamente e 29,7% o foram utilizando o GPS. Não foram 

encontrados 24 endereços (5,1%). Este levantamento foi fundamental para direcionar as ações de intervenção e 

prevenção na população-alvo, de forma otimizada (LIMA, Virgília et alii. Utilização de Sistema de Informações 

Geográficas na Rotina de Controle da Dengue. Publicação Mensal sobre Agravos à Saúde Pública, Número 29,  

a. 3, mai. 2006). / Em Curitiba, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), utilizando o geoprocessamento, mostra 
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Por meio de ferramentas como a cartografia e sistemas de informação em saúde, 

podem-se obter dados sobre a cobertura da atenção básica em uma referida população.  

Em Florianópolis, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou o processo de 

territorialização em 1994
6
. Para aferir o impacto dos serviços de saúde na população é 

importante conhecer os territórios criados pela secretaria, uma vez que é neles que se 

desenvolvem análises que consideram as implicações da localização geográfica na 

determinação de situação de saúde: 

 
Embora não seja possível fazer inferências causais diretas do ponto de vista 

etiológico, o conhecimento da variação espacial e temporal da incidência das 

doenças concomitantemente com situações ambientais especificadas é importante 

para o planejamento de ações de prevenção e controle das mesmas (MEDRONHO, 

1995, p. 41). 

 

Nosso propósito é contribuir para a consolidação de uma cultura de geoprocessamento 

neste campo específico, visando a equacionar os problemas decorrentes de nossa complexa 

sociedade: 

 
Novas técnicas devem capacitar as autoridades públicas a avaliarem as 

consequências da decisão relacionada ao investimento em Saúde Pública, e tornar 

possível rever a situação atual para a qual novos desenvolvimentos são propostos. 

Por suas características, as técnicas de Geoprocessamento, em especial um dos seus 

sistemas, o Sistema de Informação Geográfica – SIG, podem ser um poderoso 

instrumento para o planejamento, monitoramento e avaliação dos programas de 

saúde. A utilização dos SIGs em Epidemiologia pode em muito contribuir para 

melhorar as possibilidades da descrição e análise espacial da doenças em grandes 

conjuntos de dados referenciados geograficamente, para a avaliação das relações das 

doenças com variáveis ambientais e para o planejamento de ações de prevenção e 

controle das mesmas (MEDRONHO, 1995, p. 15). 

 

O desafio do presente estudo é verificar o alcance do Programa de Saúde da Família – 

PSF - e sua atuação em Florianópolis na melhoria da qualidade de vida da população residente 

numa área de risco.  

                                                                                                                                                         
que 62% dos homicídios na capital no segundo trimestre de 2010 ocorreram no fim de semana, entre 19 e 23 

horas, com incidência maior às 22 horas. Segundo a secretaria, o perfil das vítimas de homicídio é formado por 

90% de homens, entre 18 e 29 anos (59,7%). Os dados do geoprocessamento  servem para definir ações 

policiais. 

Fonte:http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1041977&tit=22-horas-a-hora-

da-morte-em-Curitiba. / Joinville, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan), do 

núcleo de geoprocessamento, desenvolveu o sistema cartográfico digital, reconhecido pela Sociedade Brasileira 

de Cartografia, Geodésia Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, com recebimento da comenda no ano de 2010, 

condecoração recebida pelo pioneirismo na adoção desta ferramenta para o município com o propósito de 

otimizar as ações e programas da prefeitura. Fonte http://www.joinville.com/locais/12110-qua-05-de-maio-de-

2010-1700-joinville-e-referencia-brasileira-em-cartografia-digital.  
6
 Diretoria de Planejamento, Informação e Captação de Recursos. SMS/PMF, 2010. 

http://www.joinville.com/locais/12110-qua-05-de-maio-de-2010-1700-joinville-e-referencia-brasileira-em-cartografia-digital
http://www.joinville.com/locais/12110-qua-05-de-maio-de-2010-1700-joinville-e-referencia-brasileira-em-cartografia-digital
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A problematização deste trabalho se pauta no seguinte questionamento: a 

territorialização em saúde é uma ferramenta eficaz para a realização de vigilância em saúde 

na área de interesse social Vila do Arvoredo? 

Pelo levantamento da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – 

SMHSA -, realizado em 2007, Florianópolis apresenta 64 áreas de interesse social, 44 das 

quais localizadas na parte insular e 20 na parte continental. Os principais fatores da formação 

dessas áreas são a migração, o elevado déficit habitacional, as políticas sociais deficitárias, a 

rápida urbanização, o empobrecimento da população, a concentração de renda e a segregação 

espacial urbana (MIRANDA, 2010). 

Dentre as áreas de interesse social, contemplamos a Vila do Arvoredo, para analisar o 

processo de territorialização em saúde da Secretaria Municipal de Saúde. A escolha desta 

comunidade se deveu à característica de sua formação sui generis. Ela se desenvolveu sobre 

dunas, numa área de preservação permanente. 

A Vila do Arvoredo está localizada na Praia dos Ingleses. Sua formação se deu no 

início da década de 1980, quando ainda era conhecida como “Favela do Siri”. Essa 

denominação se deveu à formação inicial da comunidade no final da rua do Siri, principal  

acesso às dunas. Em 2000, os moradores através da Associação de Moradores da Vila do 

Arvoredo – Amovila - iniciaram o processo de organização da comunidade e da alteração do 

nome para Vila do Arvoredo. Trataremos dessa história no capítulo Conhecendo a Vila do 

Arvoredo. Realizamos uma entrevista com Nivaldo Araújo Silva, presidente da Amovila na 

gestão 2007-2009, e com Vanusa Araújo da Silva, presidente na gestão 2009-2011, que 

autorizaram a publicação de seus nomes e nos relataram a história da alteração do nome da 

comunidade. Atualmente, a Vila do Arvoredo é ocupada por 202 famílias
7
. As ocupações 

ocorreram de forma desordenada, sem critérios urbanísticos. A expansão de edificações 

conflita com o ecossistema de dunas móveis, fixas e semifixas, em estado totalmente 

degradado. Além disso, as dunas fazem parte do aquífero do sistema de abastecimento de 

água do norte da Ilha
8
. Esta comunidade está sendo beneficiada pela política de 

reassentamento, através do projeto habitacional Recanto dos Ingleses. Esta política foi 

iniciada em 2005, devido a uma resolução judicial, por se localizar numa área de preservação 

permanente (dunas) e por se tratar de uma comunidade desprovida de equipamentos de 

                                                 
7
 Relatório Sócio-Econômico, Agosto de 2005. Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Básico 

(SMHSA) da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
8
 Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Básico (SMHSA), PMF, 2005. 
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infraestrutura urbana, onde a população convive com situações iminentes de risco. 
9
 

Abordaremos essa questão na parte Processo de Remoção da Vila do Arvoredo. 

Para conhecer o processo de territorialização em saúde desenvolvido nas esferas 

federal, estadual e municipal, utilizamos as documentos e publicações elaborados por fontes 

oficiais, como Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Florianópolis. O acesso a estas publicações 

permite analisar o quanto estes órgãos públicos estão em consonância com os usuários do 

SUS. A eficácia de questões como planejamento, gerenciamento, oferta e distribuição dos 

serviços de saúde são balizadas no confronto entre teoria e prática. Nosso trabalho relata o 

quanto estes órgãos se dedicam à elaboração da legislação, de normas e decretos para 

viabilizar a vigilância em saúde e revela, também, o distanciamento existente entre esta 

elaboração legal e a efetiva aplicação dos programas.  

Nossa investigação nos levou ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

-, na prefeitura de Florianópolis, especificamente às Secretarias de Saúde, Habitação e 

Saneamento Ambiental, e ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – Ipuf - para 

coletar informações e acessar as bases cartográficas. A consulta forneceu dados para o 

levantamento cartográfico da Vila do Arvoredo, para as análises históricas de expansão e 

ocupação da área. 

Para analisar as condições de vida destes moradores, utilizamos o Relatório 

Socioeconômico da Vila do Arvoredo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental – SMHSA - em julho de 2005. Os dados sobre vigilância em saúde e 

epidemiologia foram obtidos na Secretaria Municipal de Saúde. Por meio do programa 

Infosaúde, desenvolvido pela Gerência de Tecnologia e Modernização da mesma secretaria, 

foi possível acessar os dados epidemiológicos, tais como agravos respiratórios e 

dermatológicos sofridos pelos moradores da referida área. Nosso período de pesquisa 

compreende o ano de 2010. 

O Infosaúde é um sistema de informação georreferenciado, com capacidade para 

integrar informações nos três níveis de gerenciamento municipal (local, regional e central). As 

documentações utilizadas nos centros de saúde foram informatizadas, tais como a agenda, o 

                                                 
9
 Em janeiro de 1999, o Ministério Público Federal, considerando o Procedimento Administrativo 465/95 sobre a 

ocorrência de danos ao meio ambiente com ocupações em área de preservação permanente (dunas), ao final da 

Rua do Siri em Ingleses, encaminhou à Prefeitura de Florianópolis a recomendação 010/99. Este documento 

orienta sobre providências administrativas e/ou judiciais a serem adotadas com relação  às ocupações situadas 

nas dunas em área de preservação permanente na região da Praia dos Ingleses, fixando um prazo de 90 dias para 

informar a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão sobre a adoção das medidas determinadas. Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, PMF, 2010. 
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prontuário, além de formulários e relatórios. A base de dados é construída utilizando o 

prontuário eletrônico do paciente, cunhado como Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP. 

Esta base permite utilizar os indicadores de saúde, gerar todos os sistemas exigidos pelo 

gestor estadual e federal e para qualquer necessidade do gestor municipal.  

Implantado em 2002, o objetivo central deste banco de dados é automatizar o processo 

de agendamento de consultas e o acompanhamento do paciente pelo prontuário médico e 

odontológico, além de integrar várias estruturas de codificação utilizadas pelo Ministério da 

Saúde, como a tabela de Procedimentos e a tabela do Código Internacional de Doenças (CID). 

Atualmente, o município de Florianópolis possui 48 unidades informatizadas. Destas, quatro 

são policlínicas, duas, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e quatro, Centros de Atenção 

Psicossocial – Caps.
10

 Nossa pesquisa e o acesso a esses dados foram autorizados pela 

Gerência de Tecnologia e Modernização da secretaria.  

Esta investigação levou-nos a conhecer mais de perto uma área carente da cidade. Em 

nossa leitura, a formação desta comunidade é fruto da exclusão social e econômica 

proveniente do sistema capitalista, que segrega seus pares no hediondo galgar do lucro.  

Entendemos a cidade como um espaço para a intervenção crítica dos atores sociais, 

que podem transformar a realidade em que estão inseridos. Projetamos um olhar crítico sobre 

os paradigmas cientificistas e o liberalismo que geraram esta sociedade de consumo e 

massificaram a cultura, culminando na degradação ambiental e na exclusão social (CUNHA, 

2003). 

Para nortear nossas análises, recorreremos ao materialismo histórico. Sob a luz da 

dialética, compreendemos as relações sociais da cidade e da natureza, onde os processos de 

exploração e acumulação se refletem espacialmente.  

A dialética é um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. 

Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, 

econômico, etc. Dentro desta perspectiva, construímos nossa investigação. Buscamos, na 

territorialização em saúde e no planejamento, os embates vivenciados por seus pares.  

A dialética e sua utilização como método de investigação possibilita compreender as 

contradições entre as relações humanas e a sociedade. A dinâmica, o movimento, a 

contradição e a transformação das coisas consagram-na como método (GADOTTI, 1990). 

                                                 
10

 Gerência de Tecnologia e Modernização. SMS/MF, 2010. 
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A lógica dialética concebe os objetos e fenômenos em movimento, em contradição. 

Marx utilizou esta lei para demonstrar, no modo de produção capitalista, a diferença entre as 

forças produtivas e as relações de produção; a contradição entre as classes sociais, a classe 

trabalhadora e a burguesia (GADOTTI, 1990).  

A utilização do método dialético como método de pesquisa concorre para a elaboração 

de uma “ciência mais científica” (DEMO, 1981, p. 13). Procuramos depurar nosso objeto de 

estudo de ideologias e do senso comum. Essas armadilhas, que têm o caráter justificador, 

misturam-se a uma pretensa produção neutra e não combinam com a visão de realidade que 

partilhamos com o autor:  

A realidade social é prenhe, sempre grávida, em gestação, em fermentação: ela 

mesmo é uma tensão. Não é equilíbrio, harmonia, estabilidade. Sua marcha, pode se 

dar dentro da relatividade, não é sempre progressiva; pode falhar: uma sociedade 

“pior” é tão possível quanto uma “melhor”; há revoluções abortadas, tentativas de 

perenizar o status quo, ou o cultivo obsessivo da contestação (DEMO, 1981, p. 27). 

 

A utilidade da dialética está em seu alcance para compreender a realidade: 

  
No caso da ciência, trata-se da busca absoluta de aproximação da verdade. Uma 

ciência acabada destruiria a concepção de processo científico e perderia a noção de 

utopia da verdade. Talvez seja a dialética a postura metodológica mais congruente 

com esta visão do mundo e da ciência” (DEMO, 1981, p. 27). 

 

  Vimos na geografia crítica um porto desta pesquisa. Para a geografia crítica, o 

território é visto como resultado de um desenvolvimento desigual e combinado, caracterizado 

por sua inserção na divisão nacional e internacional do trabalho e pela associação das relações 

de produção distintas. Há uma ênfase maior nas relações de produção, deixando em segundo 

plano as características naturais ou culturais, resultando em uma reversão no modo como é 

percebido e estudado um território. Desta forma, a geografia passa pelo olhar das ciências 

sociais. Resgata e estuda a sociedade através da categoria espaço. O espaço é o produto das 

relações que se estabelecem entre o meio e a sociedade. 

Segundo Santos (1985), o espaço não seria formado apenas pelas coisas, os objetos 

geográficos, naturais e artificiais, cujo conjunto resultaria na natureza, mas por isso e pela 

sociedade. Assim, paralelamente ao conjunto de objetos geográficos distribuídos sobre o 

território, existem processos sociais representativos de uma sociedade em dado momento. 

Segundo esta concepção, o homem passa de uma abordagem mais passiva a produtor de seu 

próprio espaço. 
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A geografia crítica não se limita a elaborar meras descrições das paisagens. Ocupa-se 

em compreender os processos sociais e econômicos subjacentes às formas de organização 

espacial que analisa, empregando associadamente métodos e conceitos de diversas ciências 

sociais. 

Com esse aporte, realizamos pesquisas bibliográficas, reunimos dados diversos e 

estudos aplicados na área escolhida. Nossa revisão bibliográfica se debruçou sobre diversos 

conceitos, como: exclusão social, pobreza, mobilidade social, migração, saúde, doença, 

vigilância em saúde, entre outros, visando a contribuir com o debate.  

Nosso objetivo geral é avaliar como as áreas de interesse social são contempladas no 

planejamento territorial da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente no trato de políticas 

e programas em vigilância sobre a população da área.  

Os objetivos específicos são: 

 conhecer as ações e programas de vigilância em saúde desenvolvidos pelo 

Centro de Saúde do Santinho e verificar o impacto na população adscrita; 

  conhecer o processo de construção e modelagem dos territórios em saúde, bem 

como as áreas de responsabilidade do Centro de Saúde Santinho;  

 investigar os fatores condicionantes e determinantes e suas implicações na 

vigilância em saúde na comunidade, destacando os fatores ambientais, sociais e 

de saúde;  

 conhecer os programas de geoprocessamento desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Para alcançar respostas, elaboramos um arcabouço teórico que serviu de embasamento 

às discussões realizadas ao longo do trabalho. Estruturamos nossa pesquisa em duas partes: 

(1) O processo de territorialização na saúde e (2) Estudo de Caso: Vila do Arvoredo.  

A primeira, dedica-se a conhecer o processo da territorialização no SUS. Tivemos 

acesso às teorias sobre territórios em saúde, legislação, divisões territoriais nas esferas federal, 

estadual e municipal e políticas públicas em saúde.  

A segunda, justifica-se pela necessidade de materializar esse conhecimento adquirido. 

Nossa pretensão, ao escolher a Vila do Arvoredo para estudo de caso, foi o de visualizar o 

processo de territorialização numa localidade específica. Conhecer a realidade desta 

comunidade, bem como seus agravos e a condição socioeconômica nos permite verificar a 

atuação da vigilância em saúde in loco. 

 O processo de territorialização na saúde constitui o conteúdo da primeira parte.  
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No primeiro capítulo - Abordagem do espaço no processo saúde doença - discutimos 

questões como conceituação de Saúde, Sistema Único e Saúde – SUS -, promoção da saúde e 

determinantes sociais, vigilância em saúde, saúde da família.  

 No segundo - Divisão territorial em saúde para o planejamento -, tratamos da 

territorialização em saúde, saúde e espaço, regionalização, objetivos da regionalização, 

regiões de saúde, macrorregiões de saúde, desenhos de regiões de saúde, contexto da 

regionalização de saúde, processo legal da implantação da regionalização, participação 

popular e controle social, além do processo de divisão territorial em Santa Catarina e em 

Florianópolis. Estudamos o município, suas áreas de interesse social e o processo de 

migração, identificando a interação da população e do território no desenho da cidade real.  

 Na segunda parte, relatamos o estudo de caso: Vila do Arvoredo e a territorialização 

como instrumento para vigilância em saúde. Nesta parte - Sistema de Informações em Saúde e 

Informações Geográficas na Vila do Arvoredo -, desenvolvemos o nosso terceiro capítulo. 

Nele constam informações que nos permitem conhecer a comunidade e as características dos 

moradores. Abordamos a vigilância em saúde e o processo de territorialização aí 

desenvolvido, levantando as principais doenças pelas quais são acometidos os moradores. 

Finalizamos o capítulo com o processo de remoção da Vila do Arvoredo.  

 Por fim, fazemos nossas considerações finais e acrescentamos as referências da 

bibliografia citada ao longo do trabalho.  
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PARTE I - PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA SAÚDE 



28 

 

 

 

1 ABORDAGEM DO ESPAÇO NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

 

1.1 SAÚDE 

 

A Organização Mundial da Saúde – OMS -, criada em 1948, é uma entidade 

subordinada à Organização das Nações Unidas – ONU - e tem como propósito elevar os 

padrões mundiais de saúde. O organismo define saúde como “estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade” 

(OMS,1948). 

Na Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Ottawa 

(Canadá) em 1986, foi revisto o conceito de Saúde da OMS, agora entendido como: 

“[...] processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação em seu controle. Para atingir 

um completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber 

identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio 

ambiente. A saúde dever ser vista como um recurso para a vida e não como objetivo 

de viver” (CARTA DE OTTAWA, 1986). 

No Brasil, 1986 também foi um ano marcante para o setor. Aqui se realizou a VIII 

Conferência Nacional de Saúde (CNS). Nela, agregou-se ao conceito a determinação social do 

processo saúde-doença. Foi aprovado também o compromisso com uma política de saúde 

integrada às demais políticas sociais e econômicas e ao investimento na garantia de direitos 

sociais universais, de exercício indissociável da participação popular na organização, gestão e 

controle dos serviços e ações de saúde. O resultado é a elaboração de uma nova definição de 

Saúde: “A saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços 

de saúde” (VII CNS, 1986). 

Reconhece-se que saúde é produto de um conjunto de fatores determinantes e 

condicionantes, como alimentação, moradia, saneamento básico, ambiente, trabalho e renda, 

educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais.  



29 

 

 

A Constituição Federal de 1988 - CF - apresenta como direitos sociais “a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (CF, 1988, Cap. II, Art. 6º). 

Pelo acima exposto, saúde é concebida como um direito social. O texto constitucional 

complementa: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(CF, 1988, Tit. VII, Cap.II, Seção II, Art. 196). 

Diante desta concepção abrangente da Constituição, deu-se fim a um sistema que 

apenas considerava a saúde pública como dever do Estado no sentido de coibir ou evitar a 

propagação de doenças que colocavam em risco a saúde da coletividade. Redesenha um novo 

papel, centrando forças na formulação e execução de políticas econômicas e sociais, além da 

prestação de serviços públicos de promoção, prevenção e recuperação da saúde. O enlace 

saúde-doença passa a agregar o estudo de fatores sociais, ambientais, econômicos, 

educacionais, entre outros. O conceito de saúde se amplia, incluindo a preocupação com o 

modo de vida da população, incluindo, portanto, fatores sociais e ambientais como 

determinantes e condicionantes (alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, 

trabalho, educação, transporte, entre outros). Aos órgãos que compõem o Sistema Único de 

Saúde cabe identificar estes fatores e, ao governo, formular políticas públicas que 

proporcionem a elevação da qualidade de vida da população. 

Segundo estas novas diretrizes, a saúde não pode mais ignorar as condições que 

cercam o indivíduo e a coletividade. Falar, hoje, em saúde sem levar em conta o modo como o 

homem se relaciona com o seu meio social e ambiental é voltar à época em que a doença era 

um fenômeno meramente biológico, desprovido de qualquer outra interferência que não fosse 

tão somente o homem e seu corpo (SANTOS, L. 2005). 

Compete ao Estado garantir a saúde do cidadão e da coletividade: 

O direito à saúde foi elevado à categoria de direito subjetivo público, num 

reconhecimento de que o sujeito é detentor do direito e o Estado o seu devedor, 

além, é obvio, de uma responsabilidade própria do sujeito que também deve cuidar 

de sua própria saúde e contribuir para a saúde coletiva (SANTOS, L. 2005, p. 1). 
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Nesta dissertação, partilhamos deste conceito mais amplo, que considera a realidade 

do indivíduo no campo biológico e socioespacial em que está inserido. Entendemos, 

igualmente, que a promoção da saúde deve pautar-se pela defesa dos princípios do SUS, por 

garantirem saúde pública, universal, integral, equitativa e de qualidade, objetivando a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Ao utilizar a categoria território em saúde como elemento estruturador das ações em 

saúde, é possível revelar a fragilidade das ações administrativas e o entendimento da 

população sobre o conceito de saúde acima descrito. O setor saúde é um ator a mais dentro da 

territorialidade: “Não faz sentido pensar no território como mera delimitação de uma área; é 

preciso reconhecer processos e territorialidades que muitas vezes transgridem limites 

impostos por atores determinados” (GONDIM et al. apud MIRANDA (Org.), 2008, p. 253). 

Neste sentido, é preciso reconhecer nos territórios mais do que a delimitação 

geográfica, mas percebê-los como instâncias de poder, do qual participam todos os atores. Daí 

o espaço de disputas, que torna possível a construção de ambientes saudáveis: “Esta 

construção será tão sólida quanto maior o grau de participação dos atores locais e respeitadas 

suas territorialidades” (GONDIM et al. apud MIRANDA (Org.), 2008, p. 253). 

Para assegurar assistência à saúde da população são necessárias políticas públicas que 

participem da premissa de que a adoção do território é um dos elementos estruturantes de seus 

programas e ações. Territórios, concebidos como processos, em que existem sobreposições de 

intenções de diferentes atores e conflitos. 

 

1.2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 

 

A Constituição Federal de 1988 agrega o sonho da redemocratização do País após um 

longo período de ditadura militar (1964-1985). O novo texto constitucional conceitua a 

seguridade social como um valor social. Neste contexto, surge o Sistema Único de Saúde 

(SUS) como estratégia descentralizada para dar atendimento e cuidado à saúde: “Compreende 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas 

a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (CF, 1988, Tit. 

VIII, Cap. II, Seção I, Art. 194). 
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O SUS é fruto de um amplo processo social. A participação da sociedade é associada à 

mobilização das universidades, dos movimentos sociais, das organizações de usuários, dos 

gestores e trabalhadores de saúde, partícipes essenciais para assegurar a clássica frase exposta 

no artigo 196 da Constituição Federal: “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”.
11

 

Através da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990 (Anexo 1), estabeleceram-se os 

princípios doutrinários do SUS: universalidade, integralidade e equidade, bem como os 

princípios organizacionais: descentralização, regionalização, hierarquização e participação 

social. 

Comentamos, de forma sucinta, a conceituação dos princípios doutrinários e 

organizacionais. 

Universalidade é a garantia do acesso a todos os brasileiros ao atendimento, sem 

distinção de raça, cor, religião e situação econômica. Atendimento universal e gratuito, 

independentemente de a pessoa não pagar a Previdência Social.
12

 

Integralidade é a garantia ao usuário de uma atenção que abrange ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação, acesso a todos os níveis de complexidade do Sistema de 

Saúde. A integralidade também pressupõe a atenção focada no indivíduo, na família e na 

comunidade (inserção social) e não apenas como recorte de ações ou enfermidades. 
13

 

Equidade propõe a igualdade da atenção sem privilégios ou preconceitos. O SUS 

deve disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada 

um. O que determina o tipo de atendimento é a complexidade do problema de cada usuário. 

Compreende a implementação de mecanismos de indução de políticas ou programas para 

populações em condições de desigualdade no acesso à saúde. Este princípio garante ações 

diferentes para populações desiguais, destinando mais recursos a localidades mais pobres e 

com menor capacidade de atender às necessidades da população. Objetiva oferecer ações 

diferenciadas a grupos com necessidades especiais e exclusão social. 
14

 

 

Para a consolidação do SUS, é necessário assegurar equidade em saúde: Num país 

com as dimensões do Brasil, com profundas diferenças regionais, por paradoxal que 

possa parecer, a equidade em saúde deve ser buscada pelo reconhecimento das 

desigualdades existentes e do desenvolvimento de ações de saúde específicas, 

direcionadas aos distintos grupos de risco. A diversidade de ações propostas para 

distintas realidades poderá estar gerando um sistema mais equitativo” (UNGLERT 

apud TEIXEIRA, 1995, p. 36). 

  

                                                 
11

 Artigo 196, Setor Saúde, Seguridade Social.Constituição Federal, 1988. 
12

 Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990. 
13

 O SUS de A a Z, Ministério da Saúde, 2009.  
14

 Id. 
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A equidade de acesso está diretamente vinculada às condições de vida. Questões como 

habitação, nutrição, educação e poder aquisitivo compõem, juntamente com a acessibilidade 

aos serviços de sáude, as condições que vão desenhar o acesso à saúde:  

 
Acessibilidade é um atributo dos serviços de saúde e pode ser analisada sob distintas 

abordagens: 

a) Geográfica, que representa a distância a ser percorrida e as barreiras geográficas a 

serem transpostas; 

b) Funcional, pelo estudo dos programas e das ações de saúde oferecidos, seu 

horário de funcionamento e a qualidade da sua atenção; 

c) Cultural, ao se analisar a inserção dos serviços de saúde nos hábitos e costumes da 

população; e 

d) Econômica, considerando que a atual oferta de serviços não está, em sua 

totalidade, desvinculada de um sistema de pagamento por parte do usuário 

(UNGLERT apud TEIXEIRA, 1995, p. 37). 

 

Descentralização é o processo de transferência de responsabilidades de gestão aos 

municípios, atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS e 

definem atribuições comuns e competências específicas da União, dos estados, do Distrito 

Federal e municípios.
15

 

Regionalização é uma característica que deve orientar a descentralização. Neste 

processo, são identificadas e constituídas as regiões de saúde – espaços territoriais nos quais 

serão desenvolvidas as ações de atenção à saúde, objetivando alcançar maior resolutividade e 

qualidade nos resultados, assim como maior capacidade de co-gestão regional. Pressupõe 

articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e 

serviços de saúde.
16

 

Hierarquização pressupõe que o sistema de saúde seja organizado segundo a 

complexidade das ações desenvolvidas. A continuidade da assistência deve ser assegurada 

pela referência e contrarreferência do serviço em saúde.
17

 

O modelo de organização da atenção é estruturado em três níveis hierárquicos 

complementares: atenção básica, média e alta complexidade de saúde. 

 Sobre o primeiro nível, a atenção básica, destacaremos as principais atribuições: 

Engloba um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, que envolvem a 

promoção da saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a 

reabilitação dos pacientes. Nesse nível da atenção à saúde, o atendimento aos 

usuários deve seguir uma cadeia progressiva, garantindo o acesso aos cuidados e às 

tecnologias necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento das doenças, 

para prolongamento da vida. A atenção básica realiza as especialidades básicas da 

Saúde, que são: clínica médica, pediatria, obstetrícia, ginecologia, inclusive as 

                                                 
15

 O SUS de A a Z, Ministério da Saúde, 2009. 
16

 Id. 
17

 Manual de orientação para gestores municipais de saúde. SES, 2008. 
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emergências referentes a essas áreas. Cabe também à atenção básica proceder aos 

encaminhamentos dos usuários para os atendimentos de média e alta complexidade. 

A responsabilidade pela oferta de serviços de atenção básica à saúde é da gestão 

municipal, sendo o financiamento para as ações básicas à saúde de responsabilidade 

das três esferas de governo.
18

 

 A média complexidade é o segundo nível na organização da atenção em saúde, do qual 

destacamos: 

Compõe-se por ações e serviços que visam a atender aos principais problemas de 

saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande disponibilidade de 

profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico. Os grupos que compõem os procedimentos de média complexidade do 

Sistema de Informações Ambulatoriais são os seguintes: 1) procedimentos 

especializados realizados por profissionais médicos, outros de nível superior e nível 

médio; 2) cirurgias ambulatoriais especializadas; 3) procedimentos traumato-

ortopédicos; 4) ações especializadas em odontologia; 5) patologia clínica; 6) 

anatomopatologia e citopatologia; 7) radiodiagnóstico; 8) exames ultra-

sonográficos; 9) diagnose; 10) isioterapia; 11) terapias especializadas; 12) próteses e 

órteses; 13) anestesia. O gestor deve adotar critérios para a organização 

regionalizada das ações de média complexidade, considerando a necessidade de 

qualificação e especialização dos profissionais para o desenvolvimento das ações; os 

dados epidemiológicos e sócio-demográficos de seu município; a correspondência 

entre a prática clínica e a capacidade resolutiva diagnóstica e terapêutica; a 

complexidade e o custo dos equipamentos; a abrangência recomendável para cada 

tipo de serviço; economias de escala e métodos e técnicas requeridas para a 

realização das ações.
19

 

 

 O terceiro nível, o da alta complexidade, engloba serviços de alto custo: 

 

Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto 

custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-

os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade). 

As principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão 

organizadas em “redes”, são: assistência ao paciente portador de doença renal 

crônica (por meio dos procedimentos de diálise); assistência ao paciente oncológico; 

cirurgia cardiovascular; cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; 

procedimentos da cardiologia intervencionista; procedimentos endovasculares 

extracardíacos; laboratório de eletrofisiologia; assistência em traumato-ortopedia; 

procedimentos de neurocirurgia; assistência em otologia; cirurgia de implante 

coclear; cirurgia das vias aéreas superiores e da região cervical; cirurgia da calota 

craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos em fissuras lábio 

palatais; reabilitação protética e funcional das doenças da calota craniana, da face e 

do sistema estomatognático; procedimentos para a avaliação e tratamento dos 

transtornos respiratórios do sono; assistência aos pacientes portadores de 

queimaduras; assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica); 

cirurgia reprodutiva; genética clínica; terapia nutricional; distrofia muscular 

progressiva; osteogênese imperfecta; fibrose cística e reprodução assistida. Com 

impacto financeiro extremamente alto, como é o caso dos procedimentos de diálise, 

da quimioterapia, da radioterapia e da hemoterapia.
20

 

 

                                                 
18

 http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/topicos/topico_det.php?co_topico=433&letra= Acesso em: 15 fev. 2011. 
19

 O SUS de A a Z, Ministério da Saúde, 2009. 
20

 Id. 

http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/topicos/topico_det.php?co_topico=433&letra
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A participação social é uma das maneiras de se efetivar a democracia, por meio da 

inclusão de novos sujeitos sociais nos processos de gestão do SUS como participantes ativos 

nos debates, formulações e fiscalização das políticas desenvolvidas pela saúde pública 

brasileira, conferindo-lhe legitimidade e transparência. Com previsão constitucional e legal, a 

participação popular dispõe de dois mecanismos de controle social: Conferências de Saúde e 

Conselhos de Saúde, nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), mas depende 

diretamente do grau de consciência política e de organização da própria sociedade civil.
21

  

Como vimos, os princípios doutrinários do SUS (universalidade, integralidade e 

equidade), bem como os princípios organizacionais (descentralização, regionalização, 

hierarquização e participação social) são amparados pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentados pelas leis nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990. A legalização, porém, não assegura sua implementação total e/ou parcial. 

Gerenciar a saúde na esfera federal, estadual e/ou municipal requer enfrentar desafios. 

Destacamos, entre eles, os das condições díspares presentes em nosso país: 

 

Cada território possui peculiaridades que dizem respeito a seus usuários e equipes, à 

sua capacidade em termos de estrutura e recursos financeiros, organização social, 

conflitos e contradições locais. Assim, as estratégias para a melhor condução dos 

sistemas de Saúde terão que se adequar, necessariamente, a essas diferenças 

regionais, pois não existe um padrão único e imutável de gestão (BRASIL, MS, 

2009a, p. 7). 

 

 A população deve ter acesso à estruturação do SUS para poder conferir sua 

implantação e acompanhar a qualidade da assistência em saúde. Os conselhos locais de saúde 

e outras organizações populares são fóruns de suma importância para fomentar discussões e 

ampliar a conscientização dos usuários na conquista de seus direitos nesta área, presentes na 

Constituição Federal, mas ainda não assegurados. 

A Constituição de 1988 reconsidera o papel de estados e municípios perante a União. 

Redefine o pacto federativo, com a descentralização das definições políticas, os recursos 

financeiros e, fundamentalmente, os serviços nas instâncias descentralizadas em estados e 

municípios. A descentralização confere grande valor ao território, a ponto de transformar 

território em instância de aporte político.  

O texto constitucional inovou o desenho federativo nacional, atribuindo autonomia aos 

três entes federados, definindo suas competências tributárias e promovendo a descentralização 

política e administrativa nas unidades do governo: 

                                                 
21

 O SUS de A a Z, Ministério da Saúde, 2009 / Manual de orientação para gestores municipais de saúde. SES, 

2008. 
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O setor Saúde tem o mérito do pioneirismo na adoção de uma série de estratégias 

voltadas à organização de uma rede pública integrada e resolutiva, conformada no 

Sistema Único de Saúde (SUS), que se baseia em um modelo de gestão 

compartilhada entre as três esferas de governo (BRASIL, MS, 2006c, p. 7). 

 

O SUS é consequência da Reforma Sanitária Brasileira, originada do movimento 

sanitário, processo político que mobilizou a sociedade para propor novas políticas e novos 

modelos de organização de sistema, serviços e práticas de saúde.  

Para Sergio Arouca, o movimento da reforma sanitária nasceu dentro da perspectiva 

da luta contra a ditadura: 

Está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na área da 

saúde. A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema 

Saúde e Democracia, e estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, em 

experiências regionais de organização de serviços. Esse movimento social 

consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira 

vez, mais de cinco mil representantes de todos os segmentos da sociedade civil 

discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantir na 

Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e 

um dever do Estado (AROUCA, 1998).
22

  

 

  Há uma mudança no sistema centralizado, privatizado, baseado no conceito de saúde 

como ausência de doença e com o foco na atenção médico-hospitalar em Sistema Único de 

Saúde (SUS): descentralizado, participativo, universal, com controle social, atendendo a todos 

sem distinção e dentro de um conceito ampliado de saúde como qualidade de vida. 

Estas mudanças exigiam a integração de todos os serviços de saúde, públicos e 

particulares; a construção de uma rede hierarquizada e regionalizada com a participação da 

comunidade na administração das unidades locais.  

 

O projeto de municipalização dos serviços de saúde encontrou obstáculos que 

condenaram ao fracasso outros projetos descentralizadores em virtude de muitos municípios 

aplicarem parte ou o total da verba destinada à saúde em outros setores da administração e da 

recusa dos prestadores de serviço particular a se submeterem ao sistema unificado. 

Já se passaram 23 anos da implantação do SUS. A tarefa de transformar em realidade 

os dispositivos definidos na Constituição Federal ainda continua a ser um desafio: “O SUS 

vem sendo construído de maneira coletiva e dividindo as responsabilidades entre os governos 

                                                 
22

  Reforma Sanitária, Biblioteca Virtual, http://bvsarouca.icict.fiocruz.br/sanitarista05.html. Acesso em: 20 fev. 

2011. 
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Federal, Estadual e Municipal. Além da participação dos diversos setores da sociedade através 

dos conselhos de saúde” (FONSECA, 2011, p. 9). 

 

1.3 PROMOÇÃO DA SAÚDE E DETERMINANTES SOCIAIS 

 

 Entre 1970 e 1980, predominou o debate sobre os determinantes sociais, uma vez 

que se esgotava o entendimento de que as intervenções curativas eram suficientes para a 

produção de saúde. Os problemas e necessidades em saúde passaram a incluir em seu enfoque 

os determinantes e condicionantes. “Trata-se de abordar a saúde e o adoecer de cada sujeito e 

comunidade no seu processo de produção, que é sempre único porque acontece nos territórios 

onde se vive e trabalha” (BRASIL, MS, 2009b, p. 15). 

 

 O território é o local onde se materializa a relação das condições de vida e de 

trabalho dos indivíduos com sua situação de saúde: 

 
Cada território é uma composição de circunstâncias; é a expressão da articulação dos 

determinantes sociais da saúde, que se organizam, didaticamente, em três níveis de 

governabilidade e proximidade em relação a cada um de nós: um mais próximo, 

outro intermediário e um terceiro mais distante. No nível mais próximo estão nossas 

escolhas, hábitos e redes de relações. O intermediário engloba as condições de vida e 

trabalho; enquanto no terceiro estão as políticas estruturantes de nossa sociedade. Na 

realidade de cada território e na vida de cada indivíduo, todos esses níveis de 

determinação acontecem e operam ao mesmo tempo e de maneira inseparável 

(BRASIL, MS, 2009b, p.15,16). 

 

 Desta forma, as intervenções em saúde passaram a agregar, ao mesmo tempo, os 

serviços de assistência à saúde que operam sobre os efeitos do adoecer e as ações que 

transcendem os muros dos centros de saúde e do sistema de saúde, incidindo sobre as 

condições de vida de uma determinada população de um território (BRASIL, MS, 2006b). 

 Em 2006, através da Portaria nº 687, foi aprovada a Política Nacional de Promoção 

da Saúde, que tem como objetivo geral: 

 

Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes - modos de viver, condições 

de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços 

essenciais (BRASIL, MS, 2006b, p. 17). 

 

 Como objetivos específicos: 
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I – Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na 

atenção básica; 

II – Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, 

inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as 

desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, 

de orientação/opção sexual, entre outras); 

III– Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os 

trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os da atividades-fim; 

IV – Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, 

eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde; 

V – Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no 

âmbito das ações de promoção da saúde; 

VI – Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção 

de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde; 

VII – Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais 

seguros e saudáveis; 

VIII – Contribuir para elaboração e implementação de políticas públicas integradas 

que visem à melhoria da qualidade de vida no planejamento de espaços urbanos e 

rurais; 

IX – Ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e 

gestão democrática; 

X – Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à 

saúde; 

XI – Estimular a adoção de modos de viver não-violentos e o desenvolvimento de 

uma cultura de paz no País; e 

XII – Valorizar e ampliar a cooperação do setor Saúde com outras áreas de 

governos, setores e atores sociais para a gestão de políticas públicas e a criação e/ou 

o fortalecimento de iniciativas que signifiquem redução das situações de 

desigualdade (BRASIL, MS, 2006b p. 17,18). 

 

 Para operacionalizar as ações, a Política Nacional de Promoção da Saúde utiliza a 

estratégia de articulação transversal, com a qual confere visibilidade aos fatores que colocam 

a saúde da população em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas 

presentes: 

 
Para produzir saúde é fundamental organizar o trabalho de modo transversal. Ou 

seja, articulando todos os níveis de determinação na análise da situação em saúde, na 

abordagem das necessidades de sujeitos e comunidades, na proposição de projetos 

terapêuticos singulares e projetos de saúde coletiva de um território, em busca 

conjunta de soluções com a população e com outras políticas públicas.”  

(BRASIL, MS, 2009b, p. 16). 

 

O principal desafio acerca das relações entre determinantes sociais e saúde consiste 

numa hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais, de natureza social, econômica, 

política, e as mediações através das quais estes fatores incidem sobre a situação de saúde de 

grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação de causa-efeito.  



38 

 

 

Em 2006, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, com 

o propósito de dirimir as iniquidades em saúde
23

: 

O compromisso maior da Comissão – e que dá sentido à sua existência – é o 

combate às iniquidades em saúde por meio da atuação sobre os determinantes 

sociais que as geraram, os quais, sendo produto da ação humana, podem e devem ser 

modificados pela ação humana (CNDSS, 2008, p. 12). 

 

Para entender como os determinantes sociais provocam iniquidades em saúde, a 

Comissão Nacional Sobre Determinantes Sociais da Saúde utiliza o modelo dos pesquisadores 

Dahlgren e Whitehead (Figura 1).
24

 Este modelo dispõe os determinantes em diferentes 

camadas, desde uma camada mais próxima dos determinantes individuais até uma camada 

mais distante, onde se situam os macrodeterminantes.
25

 

Este modelo permite visualizar as relações hierárquicas entres os diversos 

determinantes da saúde, bem como suas relações: 

 
Os Determinantes Sociais da Saúde incluem as condições mais gerais 

socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade, e relacionam-se com as 

condições de vida e trabalho de seus membros, como habitação, saneamento, 

ambiente de trabalho, serviços de saúde e educação, incluindo também a trama de 

redes sociais e comunitárias. Esses determinantes influenciam os estilos de vida, já 

que as decisões relativas, por exemplo, ao hábito de fumar, praticar exercícios, 

hábitos dietéticos e outras estão também condicionadas pelos Determinantes Sociais 

da Saúde.
26

 

                                                 
23

 Decreto Presidencial de 13 de março de 2006, que institui. no âmbito do Ministério da Saúde, a 

Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde - CNDSS. 
24

 FIOCRUZ, http://www.determinantes.fiocruz.br/chamada_home.htm. Acesso em: 20 fev.2011. 
25

 As Causas Sociais das Iniquidades em Saúde no Brasil. Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da 

Saúde (CNDSS). Relatório Final. Abril, 2008. Disponível em: 

http://determinantes.saude.homolog.bvs.br/lildbi/docsonline/6/1/016-Relatorio.pdf 
26

 FIOCRUZ, http://www.determinantes.fiocruz.br/chamada_home.htm. Acesso em: 20 fev. 2011. 

http://www.determinantes.fiocruz.br/chamada_home.htm
http://www.determinantes.fiocruz.br/chamada_home.htm
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Figura 1 - Determinantes Sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead. Comissão Nacional Sobre Determinantes 

Sociais da Saúde 

Fonte: FIOCRUZ, RJ, 2011. 

 

O acesso a bens e serviços essenciais, como moradia, água, saneamento, transporte, 

saúde e educação são condições relevantes para contribuir com a melhoria da qualidade de 

vida de uma população pobre. A existência da mobilidade social provoca a dinâmica e o 

acesso democrático à cidade. A mobilidade social possibilita a troca, a ascensão ou o 

rebaixamento do indivíduo no meio em que estabelece suas relações. Destacamos o viés da 

ascensão no campo da profissão e estratificação social: 

 

Nos estudos de Mobilidade Social costuma-se identificar a inserção dos indivíduos 

na pirâmide social a partir da posição por eles desempenhadas no mercado de 

trabalho – em termos da ocupação exercida, inserção no processo produtivo, posse 

ou não dos meios de produção ou qualificação adquirida. Mobilidade Social 

designaria, pois, o movimento dos indivíduos ou famílias no interior do sistema de 

categorias socio-profissionais e, por extensão, do sistema de classes. Seja nas 

análises marxistas – em que as relações de classe estariam determinadas pelas 

relações de produção, manifestada pela posse ou não dos meios de produção -, seja 

nas análises weberianas – em que a estrutura de classes resultaria das desigualdades 

de oportunidades dos indivíduos frente ao mercado – a ocupação se constituiria em 

um “constructo operacional” básico para identificação da posição dos indivíduos- e 

suas famílias- na pirâmide social (JANNUZZI, 2004, p. 4). 

 

Desta forma, no embate exclusão social versus mobilidade social, estão presentes os 

determinantes que interferem na relação saúde/doença dos indivíduos. A mobilidade social 

interfere na dinâmica e no acesso democrático à cidade, em especial na garantia de serviços 

de assistência em saúde para todos. 



40 

 

 

A cidadania é uma condição que se opõe à da exclusão social. A cidadania se 

consolida quando os direitos sociais estão assegurados:  

 

Os direitos sociais são direitos ao acesso a um conjunto de bens e serviços 

considerados indispensáveis para a vida digna e a convivência social – o direito à 

educação, à saúde, ao trabalho, a um salário decente, à proteção em situações de 

doença e velhice (MARIÓ, 2005, p. 151). 

 

A Comissão Nacional Sobre Determinantes Sociais da Saúde, através de suas 

principais linhas de atuação, revela a intenção de dirimir os agravantes decorrentes dos 

determinantes sociais no processo saúde/doença: 

  
- Produzir conhecimentos e informações sobre as relações entre os determinantes 

sociais e a situação de saúde, particularmente as iniquidades de saúde;  

 - Promover e avaliar políticas, programas e intervenções governamentais e não-

governamentais realizadas em nível local, regional e nacional relacionadas aos 

Determinantes Sociais da Saúde ; 

- Atuar junto a diversos setores da sociedade civil para promover uma tomada de 

consciência sobre a importância das relações entre saúde e condições de vida e sobre 

as possibilidades de atuação para diminuição das iniquidades de saúde”
27

.  

 

 

Para implantar essas linhas de atuação, a Política Nacional de Promoção da Saúde 

apresenta-se como uma política de fortalecimento para ações integradas. Prevalece o diálogo 

intersetorial, em que todos são partícipes na proteção e no cuidado com a vida: 

 
Vê-se, portanto, que a promoção da saúde realiza-se na articulação sujeito/coletivo, 

público/privado, estado/sociedade, clínica/política, setor sanitário/outros setores, 

visando romper com a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-

adoecimento e reduzir a vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem 

(BRASIL, MS, 2006b, p. 15). 

 

A Política Nacional de Promoção à Saúde prioriza ações voltadas à alimentação 

saudável, a atividades físicas, prevenção e controle do tabagismo, redução da 

morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, à redução da 

morbimortalidade por acidentes de trânsito, à prevenção da violência e estímulo à cultura de 

paz, à promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL, MS, 2006b). Desta forma, o 

comportamento e o estilo de vida das pessoas têm importância significativa na sua saúde: 

 

Os comportamentos e estilos de vida relacionados à saúde, que apesar de fortemente 

influenciados por fatores econômicos, culturais e outros, são entendidos como 

determinantes sociais proximais, por estarem mais próximos e passíveis de controle 

e modificação por parte dos indivíduos. De acordo com o Instituto Nacional do 

                                                 
27

 FIOCRUZ, http://www.determinantes.fiocruz.br/chamada_home.htm. Acesso em: 20 fev. 2011. 

http://www.determinantes.fiocruz.br/chamada_home.htm
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Câncer (INCA, 2006), os fatores relacionados a comportamentos e estilos de vida 

como tabagismo, baixo consumo de frutas, de legumes e de verduras e consumo de 

álcool são os principais fatores de risco para morte por câncer em países de baixa e 

média renda. Estima-se que, nestes países, o tabagismo seja responsável por 18% 

das mortes por câncer; o baixo consumo de frutas, legumes e verduras, por 6%; o 

consumo de álcool, por 5%. O câncer e outras doenças crônicas são resultado da 

exposição ao longo da vida a vários fatores de risco que, além de concomitantes, 

podem potencializar-se mutuamente, indicando a necessidade de ações de prevenção 

que levem em conta a simultaneidade destes fatores ao longo da vida (CNDSS, 

2008, p. 82, 83). 

 

A Vigilância em Saúde e o Programa Saúde da Família desenvolvem ações de 

promoção da saúde pela implementação de políticas públicas favoráveis à saúde e à vida.  

 

1.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

A vigilância em saúde pode ser caracterizada como um conjunto de ações orientadas a 

intervir nos determinantes, nos riscos e danos à saúde das pessoas e apresenta como objetivo: 

 
a observação e análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se 

em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à 

saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a 

integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva 

dos problemas de saúde (BRASIL, MS, 2009a, p. 15). 

 

A premissa da Vigilância em Saúde é o cuidado integral à saúde das pessoas por meio 

da promoção da saúde. Desenvolve políticas que primam por ações que promovem a 

qualidade de vida, estimulando a população a reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde 

relacionados a seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais: 

 

A Promoção da Saúde é compreendida como estratégia de articulação transversal, a 

qual incorpora outros fatores que colocam a saúde da população em risco, trazendo à 

tona as diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no país. Visa 

criar mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam a 

equidade e incorporem a participação e o controle social na gestão das políticas 

públicas (BRASIL, MS, 2008a, p. 9). 

 

Fazem parte da Vigilância em Saúde as ações específicas da vigilância 

epidemiológica, vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental, vigilância da saúde do 

trabalhador e vigilância sanitária, consolidando uma abordagem mais ampla:  

 

A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como 

objetivo a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e 
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execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas 

existentes. É composta pelas ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de 

doenças e agravos à saúde, devendo constituir-se em um espaço de articulação de 

conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências 

sociais, é, pois, referencial para mudanças do modelo de atenção (BRASIL, MS, 

2008a, p. 6). 

 

A Vigilância em Saúde cria a interconexão entre diversas esferas do cuidado: “O 

conceito de Vigilância em Saúde inclui: vigilância e controle das doenças transmissíveis; 

vigilância das doenças e agravos não-transmissíveis; vigilância da situação de saúde, 

vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária” 

(BRASIL, MS, 2008a, p. 6). 

 

Veremos, brevemente, a amplitude de ação de cada componente da Vigilância em 

Saúde: 

 

- Vigilância Epidemiológica – acompanha os casos das doenças transmissíveis e das doenças 

e agravos não-transmissíveis. Tem como funções, dentre outras: coleta e processamento de 

dados; análise e interpretação dos dados processados, divulgação das informações, 

investigação epidemiológica de casos e surtos; análise dos resultados obtidos e 

recomendações e promoção das medidas de controle indicadas (BRASIL, MS, 2008a). 

A vigilância epidemiológica é um: 

 

conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos (BRASIL, MS, 2008a, p. 7). 

 

- A Vigilância da Situação de Saúde realiza ações de monitoramento contínuo do 

país/estado/região/município/equipes, por meio de estudos e análises que revelem o 

comportamento dos principais indicadores de saúde, dando prioridade a questões relevantes e 

contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente (BRASIL, MS, 2008a). 

 

- A Vigilância Ambiental em Saúde destaca os fatores não-biológicos do meio ambiente que 

possam promover riscos à saúde humana: água para consumo humano, ar, solo, desastres 

naturais, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambiente 

de trabalho. Nesta área, destacam-se: a Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à 

Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), à Vigilância em Saúde Ambiental 
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de Populações Potencialmente Expostas a Solo Contaminado (VIGISOLO) (BRASIL, MS, 

2008a, 2009a). 

 

- A Vigilância da Saúde do Trabalhador desenvolve atividades que visam à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, assim como à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho (BRASIL, 

MS, 2009a). 

 

- A Vigilância Sanitária intensifica o controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos - da 

produção ao consumo - e supervisiona a prestação de serviços que direta ou indiretamente se 

relacionam com a saúde: 

 
A Vigilância Sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990 apud BRASIL, MS, 2008a, p. 9). 

 

A implantação da Vigilância em Saúde requer que as questões sanitárias, ambientais e 

epidemiológicas levem em conta o espaço territorial, pois são interligadas a questões sociais, 

políticas, éticas, culturais e econômicas. O exercício de práticas de Vigilância em Saúde 

acontece sobre um território. A identificação de fatores de risco e de proteção à saúde, 

existentes na estrutura e na dinâmica que compõem o território em que vive a população 

adscrita é uma das tarefas fundamentais do processo de trabalho das equipes de atenção 

básica. Com essa preocupação, foi publicada em 2006 a Política Nacional de Atenção Básica. 

Trata-se de uma orientação aos profissionais de saúde no sentido de realizarem atendimento 

integral à saúde da população nas áreas de abrangência dos centros de saúde, caracterizadas 

como territórios em saúde. A análise sobre esses territórios permite identificar problemas, 

seus possíveis determinantes e condicionantes, conhecimento essencial ao planejamento e à 

execução de ações articuladas de proteção, promoção e recuperação da saúde, de prevenção 

contra riscos e agravos: 

 

A territorialização é base do trabalho das Equipes de Saúde da Família para a prática 

da Vigilância em Saúde. O fundamental propósito deste processo é permitir eleger 

prioridades para o enfrentamento dos problemas identificados nos territórios de 

atuação, o que refletirá na definição das ações mais adequadas, contribuindo para o 

planejamento e programação local. Para tal, é necessário o reconhecimento e 

mapeamento do território: segundo a lógica das relações e entre condições de vida, 

saúde e acesso às ações e serviços de saúde. Isso implica um processo de coleta e 
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sistematização de dados demográficos, socioeconômicos, político-culturais, 

epidemiológicos e sanitários que, posteriormente, devem ser interpretados e 

atualizados periodicamente pela equipe de saúde (BRASIL, MS, 2008a, p. 11). 

 

A Vigilância em Saúde se propõe uma atenção focal para identificar e divulgar fatores 

socioambientais condicionantes e determinantes. Tais fatores referem-se ao modo de vida, ou 

seja, às condições e estilos de vida adotados pelos indivíduos. Neste sentido, para realizar 

análises sobre a qualidade de vida ou a falta dela, deve-se considerar a relação do indivíduo 

com o meio em que vive: 

 
Um dos sentidos atribuídos ao princípio da integralidade na construção do SUS 

refere ao cuidado de pessoas, grupos e coletividades, percebendo-os como sujeitos 

históricos, sociais e políticos, articulados aos seus contextos familiares, ao meio-

ambiente e a sociedade no qual se inserem (BRASIL, MS, 2008a, p. 10). 

 

Visando a superar as dicotomias entre práticas coletivas de saúde (Vigilância 

Epidemiológica e Vigilância Sanitária) e práticas individuais de saúde (Assistência 

ambulatorial, Assistência hospitalar), entre clínica e epidemiologia, entre preventivo e 

curativo, entre individual e coletivo, foi necessário descentralizar e reorganizar os serviços e 

as práticas locais de saúde vigentes no Brasil. Estes desafios redirecionaram a gestão. O 

Ministério da Saúde criou, em 2003, a Secretaria de Vigilância em Saúde para superar a 

dicotomia entre preventivo e curativo, e entre individual e coletivo. O principal desafio é o 

de superar as fragmentações que dificultam a construção da integralidade do cuidado 

(BRASIL, MS, SVS, 2006).  

Para consolidar a integração desses fatores foi necessário incorporar novos 

profissionais e trabalhadores da área de saúde, bem como adotar conhecimentos, tecnologias, 

saberes: 

 

Percebe-se que a vigilância em saúde passa a ser, para o gestor, o sinalizador de 

mudanças no processo saúde-doença da população brasileira, ocupando cada vez 

mais espaço nos principais fóruns de decisões políticas. E, para a sociedade, o 

vigia sempre alerta para cenários de riscos e novas tendências e hábitos em 

saúde.
28

 

 

Em Florianópolis, a Lei Complementar nº 39/2006 instituiu o Código de Vigilância 

em Saúde, com as seguintes normas: 

 

                                                 
28

 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32355 Acesso em: 23/09/2010 
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A Vigilância em Saúde englobará todo o conjunto de ações capazes de investigar, 

prevenir, diminuir ou eliminar riscos à saúde, provenientes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços relacionados, direta ou 

indiretamente, com a saúde, destacando-se:  

 I – proteção do ambiente, nele incluído os ambientes e os processos de trabalho e 

defesa do desenvolvimento sustentável;  

II – saneamento básico;  

III – alimentos, água e bebidas para consumo humano;  

IV – medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

da saúde;  

V – serviços de assistência à saúde, apoio diagnóstico e terapêutico;  

VI – produção, transporte, guarda e utilização de outros bens, substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos;  

VII – sangue e hemoderivados;  

VIII – radiações de qualquer natureza;  

IX – incremento do desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de 

atuação;  

X – controle da rede de frios, utilização de imunobiológicos;  

XI – investigação de doenças de notificação compulsória e agravos;  

XII – supervisão técnica das salas de imunobiológicos públicas e privadas;  

XIII – pesquisas com células tronco e transplantes de órgãos e tecidos;  

XIV – acidentes com produtos tóxicos e animais peçonhentos ou venenosos;  

XV – outros referentes à Vigilância em Saúde; e  

XVI – outras estabelecidas por legislação estadual ou federal pertinente” (Lei 

Complementar nº 39/2006, Capítulo 4, Artigo 8). 

 

A Secretaria Municipal de Saúde descreve como objetivo da Vigilância Sanitária: 

 
[...] desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse da saúde.
29

 

 

A implantação da Vigilância em Saúde pela esfera pública requer uma organização do 

processo de trabalho em saúde. A utilização da territorialização como base do trabalho das 

equipes de atenção básica já acontece. A divisão territorial sozinha, porém, não assegura a 

realização das ações de Vigilância em Saúde, mesmo que estejam incorporadas no cotidiano 

das equipes de saúde da família e nos centros de saúde. A divulgação do propósito da 

vigilância em realizar observações e análises da situação da população parece bem propagado 

pelos documentos oficiais do Ministério da Saúde. O desafio está na integralidade da atenção. 

Se não se assegurar esta integralidade, as ações de vigilância em saúde não se consolidam na 

prática:  

 
A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida em todos os 

níveis de atenção da saúde. A partir de saberes e práticas da 

epidemiologia, da análise de situação de saúde e dos determinantes e 

condicionantes sociais da saúde, as equipes de saúde da atenção primária 

                                                 
29

 http://www.pmf.sc.gov.br/saude/index2.php?departamentos=dsp&setor=assessorias_saude. Acesso em : 19 

jan. 2011. 
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podem programar e planejar ações, de maneira a organizar os serviços, 

aumentando o acesso da população a diferentes atividades e ações de 

saúde (BRASIL, MS, 2009a, p. 15,16). 

 

 A vigilância pode reunir elementos fundamentais para auxiliar na elaboração do 

planejamento e na gestão em saúde, por ter condições de levantar aspectos da situação e da 

realidade em que está inserida uma população. Para tanto, os gestores devem priorizar as 

ações da Vigilância em Saúde, que são desenvolvidas nas esferas da vigilância 

epidemiológica, da vigilância da situação de saúde, da vigilância ambiental, da vigilância da 

saúde do trabalhador e da vigilância sanitária. Caso contrário, a Vigilância em Saúde não se  

consolida na prática e, consequentemente, não contribui com o Programa Saúde da Família. 

 

1.5 SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Trata-se de uma estratégia para organizar a Atenção Básica (AB), primeiro nível de 

atenção do Sistema Único de Saúde – SUS - prestado aos usuários nos centros de saúde.
30

  

O Programa Saúde da Família – PSF - prioriza as ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua, não só com assistência nos 

centros de saúde, mas desenvolvendo atividades extramuros, diretamente na comunidade em 

que as pessoas vivem, atribuindo importância ao território. O programa propõe-se reestruturar 

as práticas e adequar as ações e serviços de saúde à realidade da população em cada unidade 

territorial definida, levando em conta características sociais, epidemiológicas e sanitárias.  

O PSF é também chamado de Estratégia Saúde da Família – ESF -, porque entendido 

como estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizado mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais nos centros de saúde. Estas equipes acompanham 

um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.
31

 

O Ministério da Saúde, em 1990, instituiu no Brasil o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – Pacs. O Pacs se inicia no Nordeste, com o propósito de reduzir a 

mortalidade infantil, atuando em áreas de pobreza com perfil epidemiológico de risco. A 

consolidação do Pacs foi o embrião para a implantação do PSF. O PSF foi criado em 1993, 

pelo governo federal, na gestão do presidente Itamar Franco. Neste mesmo ano, 

implementou-se a proposta de Programa de Saúde da Família, visando a um novo formato 
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para a Atenção Básica, funcionando como porta de entrada do sistema, buscando organizar a 

demanda. Em 1994, o PSF passou a ser concebido como prioridade do governo federal, que 

estimulava sua implantação. 

O PSF incorpora e reafirma os princípios básicos do SUS e se alicerça sobre três 

grandes pilares: família, território e responsabilização, além de ser respaldado pelo trabalho 

em equipe. 

Sob esta perspectiva, a família passa ser o foco do trabalho do PSF: 

 
A família passa a ser o objeto precípuo de atenção, entendida a partir do ambiente 

onde vive. Mais que uma delimitação geográfica, é nesse espaço que se constroem 

as relações intra e extrafamiliares e onde se desenvolve a luta pela melhoria das 

condições de vida – permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do processo 

saúde/doença e, portanto, da necessidade de intervenções de maior impacto e 

significação social (BRASIL, MS, 1997, p. 8). 

 

O território é esquadrinhado para conhecer a área e a população de cobertura do centro 

de saúde. O centro de saúde com PSF trabalha com território de abrangência definido e é 

responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população vinculada (adscrita) a esta 

área. A implantação do PSF requer definição de áreas territoriais de responsabilidade para as 

Equipes de Saúde da Família, para exercerem a vigilância em saúde com ações em rede, 

convertendo a organização piramidal por um processo mais horizontal, tendo como meta  

educar, promover  e proteger a  saúde. 

A responsabilização acontece por meio da integralidade das ações e da sua 

hierarquização. O Centro de Saúde com o PSF deve estar vinculado à rede de serviços, de 

forma a garantir atenção integral a indivíduos e famílias e assegurar a referência e a 

contrarreferência a clínicas e serviços de maior complexidade, sempre que o estado de saúde 

da pessoa assim o exigir.  

Uma equipe multiprofissional do PSF se compõe, no mínimo, de um médico, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde 

(ACS). Outros profissionais - a exemplo de dentistas, assistentes sociais e psicólogos - 

poderão se incorporar às equipes ou formar equipes de apoio, de acordo com as necessidades 

e possibilidades locais. O centro de saúde pode atuar com uma ou mais equipes, dependendo 

do número de pessoas no território sob sua responsabilidade. Estas equipes desenvolvem 

ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento e 

reabilitação e com vistas à manutenção da saúde na esfera individual e coletiva. Este trabalho 

replica a responsabilidade sanitária sobre o território - determinada área de abrangência - do 

centro de saúde. As pessoas que residem nesta área são assistidas por programas e ações da 
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Vigilância em Saúde: “Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 

4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma determinada área, e 

estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde.” 
32

 

 

As equipes saúde da família desenvolvem a programação e o planejamento, de 

maneira a organizar ações de atenção à demanda espontânea, que garantam à população o 

acesso a diferentes atividades e intervenções em saúde, com o objetivo de, gradativamente, 

impactar sobre os principais indicadores de saúde, contribuindo para melhorar a qualidade de 

vida daquela comunidade. Para tanto o Ministério da Saúde orienta: 

 

- conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas 

suas características sociais, demográficas e epidemiológicas  

- identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos quais a 

população está exposta;  

- elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento 

dos determinantes do processo saúde/doença;  

- prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à 

demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de promoção à saúde;  

- resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contra-

referência, os principais problemas detectados;  

- desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do 

autocuidado dos indivíduos;  

- promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos problemas identificados 

(BRASIL, MS, 1997, p. 4). 

  

A implantação do PSF em Florianópolis ocorreu em 1995, com seis equipes 

distribuídas em quatro centros de saúde: Monte Cristo e Vila Aparecida; na região 

continental; Ingleses, na região norte da ilha, e Tapera, na região sul.
33

 

Em 2010, chegou-se ao número de 103 equipes de saúde da família, distribuídas em 

45 centros de saúde, com uma cobertura de 85% da população
34

. 

A Secretaria Municipal de Saúde editou, em agosto de 2007, a Portaria SMS/GAB n° 

283/2007 (Anexo 2), que estabelece a Política Municipal de Saúde em Florianópolis, centrada 

na estratégia de saúde da família. Consta, nesta portaria, o número de habitantes por equipe 

PSF: 

 
No município de Florianópolis, a proporção média para cobertura das ESF se dará 

entre 3.000 e 4.000 habitantes, de acordo com a Portaria 648/MS, sendo que a 

proporção média para cobertura das ESF será conforme estudo realizado quanto a 

demanda de usuários ao CS e área de risco sócio-econômico e epidemiológico 

(SMS/GAB n° 283/2007 Capítulo 2, letra f.). 
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 Departamento de Territorialização e Cadastramento/SMS/PMF, 2010. 
34

 Id. 

http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php%20/


49 

 

 

 

Sobre o número de habitantes de responsabilidade dos agentes comunitários, 

apresenta: 

 
O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, 

com no máximo 750 pessoas por ACS e de no máximo 12 ACS por Equipe de Saúde 

da Família, sendo que a proporção média para cobertura de pessoas pelo ACS será 

conforme estudo realizado quanto ao risco sócio-econômico e epidemiológico da 

micro-área, bem como a dificuldade de acesso a realização do trabalho na micro-

área (SMS/GAB n° 283/2007, Capítulo 2, letra g). 

 

Sobre as atribuições comuns aos profissionais das equipes de saúde da família: 

 

I - manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de 

forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as 

características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 

território; 

II - definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área 

adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização 

contínua; 

III - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito 

da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações, entre outros), quando necessário; 

IV - realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da 

população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 

V - garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção 

da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da 

demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; 

VI - realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 

VII - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 

proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do 

vínculo; 

VIII - responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do 

cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de 

saúde; 

IX - participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a 

partir da utilização dos dados disponíveis; 

X - promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 

controle social; 

XI - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 

intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; 

XII - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 

informação na Atenção Básica, no SIS – Sistemas de Informação em Saúde - 

nacionais correlacionados e no SIS – Sistemas de Informação em Saúde - municipais 

próprios; 

XIII - participar das atividades de educação permanente; e 

XIV - realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 

prioridades locais (SMS/GAB n° 283/2007, Capítulo 3, parte 1). 

 

Os dados de 2010 do Departamento de Territorialização e Cadastramento  revelam: 
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- Florianópolis tem uma população de 421203 habitantes.
35

 As áreas de interesse social 

registram uma população de 56.950 pessoas, o que representa 14% da população do 

município;
36

 

- O município conta com 49 centros de saúde para realizar a atenção básica. Os centros de 

saúde que contêm AIS sob sua responsabilidade são 25, o que significa 51% dos centros de 

saúde com áreas carentes nos territórios de sua responsabilidade.
37

 

- Das 621 microáreas criadas para as áreas de abrangência dos centros de saúde de 

Florianópolis, 154 estão relacionadas com as áreas carentes, o que representa 25% de 

microáreas atingidas.
38

 

- Das 103 equipes de saúde, 51 são equipes de saúde da família responsáveis pelas AIS, que 

representam 49,51% de cobertura.
39

 

 Como vimos, a Portaria SMS/GAB n° 283/2007 orienta a criação de áreas para até 

4.000 pessoas por equipe de saúde da família e a criação de microáreas, com 750 pessoas para 

a cobertura de cada agente comunitário de saúde. Essas indicações são respeitadas pela 

Secretaria de Saúde nas AIS. Utilizando estes dados, o número de pessoas por equipe de 

saúde da família é, em média, de 1.117 habitantes e o número de habitantes por microárea é 

de 370, em média. Este levantamento remete ao raciocínio de que os dados quantitativos por 

si sós não são resolutivos, sendo necessário intervir sistematicamente na qualidade da oferta 

de serviços e nas ações de atenção em saúde. Podemos citar alguns problemas que 

constatamos e que inviabilizam a consolidação do PSF: 

a) Preparação dos profissionais de saúde para a filosofia do PSF:  

As equipes precisam receber cursos introdutórios para conhecer o PSF. É necessário 

desenvolver atividades e cursos de educação continuada para sua sensibilização relativamente 

à filosofia do Saúde da Família. Enfatizamos a atenção especial aos agentes comunitários. 

Estes, por estarem sempre na comunidade e serem o elo de ligação entre esta e o Centro de 

Saúde, precisam de cursos e treinamentos para realizar as visitas domiciliares de forma mais 

preparada. Devem estar aptos a fornecer à população informações sobre a rede de atenção à 

saúde.  

b) Orientação para realização de trabalhos na Comunidade: 

                                                 
35
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A orientação de desenvolver trabalho e ações fora dos muros do centro de saúde tem que ser 

assumido por toda a equipe saúde da família, sob pena de não conhecer a comunidade, nem 

a realidade em que está inserida. É imprescindível conhecer o território e agir sobre ele; 

perceber o território como um espaço vivo, de contradições, em que as ações em saúde 

também fazem parte das forças atuantes.  

c) Equipe completa e permanência dos profissionais: 

A falta de profissionais na equipe e/ ou a substituição de profissionais prejudica sua 

vinculação com a comunidade. A falta deles reduz o número de visitas domiciliares. Desta 

forma, não se tecem os laços entre a equipe de PSF e as famílias assistidas.  

d) Apoio logístico para a equipe atender à comunidade: 

É importante o apoio da coordenação do centro de saúde, do distrito sanitário de saúde e da 

Secretaria Municipal de Saúde nos trabalhos junto à comunidade. Destacamos, entre outras 

necessidades, a impossibilidade de ações de prevenção e promoção sem carros, sem 

equipamentos de informática, sem acesso a materiais educativos e sem sua distribuição e 

disponibilização à equipe de saúde da família em sua atuação junto à comunidade.  

 As questões que levantamos não esgotam outras críticas dirigidas ao PSF. Trata-se 

apenas de algumas de necessário enfrentamento, com vistas ao aprimoramento do PSF.  

 

Em Florianópolis, a admissão de profissionais para compor a equipe de PSF é de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. São realizados concursos públicos e 

contratação temporária, conforme a necessidade de ampliação da mão-de-obra. 

O desafio do PSF é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases, em que 

prevaleçam a prevenção e a promoção, levando a saúde para mais perto da família e, com 

isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas. A equipe do PSF e a população acompanhada 

precisam criar vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento 

aos problemas de saúde da comunidade (BRASIL, MS, 1997). 
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2 DIVISÃO TERRITORIAL EM SAÚDE PARA O PLANEJAMENTO  

 

2.1 TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS - orienta os sistemas de saúde a se organizarem em 

bases territoriais, norteando, desta forma, a distribuição dos serviços para a mais ampla 

cobertura das áreas de abrangência. Este tipo de organização facilita às pessoas o acesso aos 

serviços mais próximos de sua residência e leva os gestores a desenvolver maior 

responsabilização sanitária pela população local.
40

 

 A organização em territórios reflete a riqueza e complexidade das relações humanas 

que neles interagem socialmente − e suas características políticas, econômicas e culturais − e 

significa mais do que uma população que vive dentro de determinados limites geográficos: 

 
A territorialização consiste no reconhecimento e na apropriação, pelos gestores, dos 

espaços locais e das relações da população com os mesmos, expressos por meio dos 

dados demográficos e epidemiológicos, pelos equipamentos sociais existentes (tais 

como associações, igrejas, escolas, creches etc.), pelas dinâmicas das redes de 

transporte e de comunicação, pelos fluxos assistenciais seguidos pela população, 

pelos discursos das lideranças locais e por outros dados que se mostrem relevantes 

para a intervenção no processo saúde/doença como o próprio contexto histórico e 

cultural da região (BRASIL, MS, 2006c, p. 15, 16). 

 

Território é um espaço vivo, geograficamente delimitado e ocupado por uma 

população específica, contextualizada em razão de identidades comuns, sejam elas culturais, 

sociais ou outras (BRASIL, MS, 2006c). O município pode ser dividido em diversos 

territórios para a implementação das áreas de abrangência, conforme o número de equipes de 

saúde da família nos centros de saúde. Ele pode se restringir a um único município ou 

abranger um conjunto de municípios que guardam identidades comuns e integram serviços 

sociais numa perspectiva solidária.  

O termo territorialização tem no presente trabalho a mesma acepção técnica utilizada 

no âmbito da gestão da saúde. Consistindo na definição de territórios vivos com suas margens 

de responsabilização sanitária, quais sejam: áreas de abrangência de serviços, áreas de 

influência, etc.  
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A territorialização em saúde é processual. Sua modelagem é influenciada pela 

dinâmica da sociedade, em que preocupações como acessibilidade e equidade são relevantes 

na hora de se construir um território em saúde. Assegurar a acessibilidade é enfrentar o 

embate de qualquer barreira (geográfica, funcional, cultural e econômica). Barreiras 

geográficas (por exemplo, atravessar um riacho, uma rodovia) podem inviabilizar o acesso do 

usuário a um centro de saúde. A barreira funcional também pode representar um entrave por 

diversas razões: localização distante das casas, falta ou precariedade de transportes públicos. 

A barreira cultural é a que dificulta ou impede a chegada e a interlocução da comunidade com 

o serviço de saúde. E a barreira econômica, presente nas áreas carentes, são as precárias 

condições de vida dos moradores, que requerem maiores intervenções por parte dos serviços 

de saúde.
41

 Desta forma, vale registrar a dificuldade e os conflitos pertinentes para assegurar a 

equidade de acesso aos serviços de saúde, a serviços com qualidade e a resultados impactantes 

na melhoria da qualidade de vida dos usuários. O planejamento em saúde tem na 

territorialização um recurso para facilitar direitos, como acessibilidade e equidade:  

 
Planejar e programar em um território específico exige um conhecimento das formas 

de organização e de atuação dos órgãos governamentais e não governamentais para 

se ter clareza do que é necessário e possível de ser feito. É importante o diálogo 

permanente com os representantes desses órgãos, com os grupos sociais e 

moradores, na busca do desenvolvimento das ações intersetoriais, oportunizando a 

participação de todos (BRASIL, MS, 2008a, p. 11). 

 

No município de Florianópolis, a Secretaria de Saúde leva em consideração as 

orientações e normativas do Ministério da Saúde para construir a territorialização no que 

tange a áreas e microáreas do PSF. Cabe destacar que a ela tem autonomia para lapidar os 

desenhos territoriais, pois, para se conseguir otimização na territorialização, devem prevalecer 

as características próprias do município e de sua população.  

O planejamento territorial em saúde foi construído sobre uma base territorial que 

permitiu a cobertura de 100% do município
42

. A digitalização pelo programa MacroStation e 

MapInfo
43

 permite gerar mapas temáticos, utilizando  diversos bancos de dados dos Sistemas 

de Informação em Saúde.
44

 A utilização de informações espacializadas possibilita ajustes em 

programas e projetos que podem impactar de forma positiva na qualidade de vida dos 

usuários: 
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 PMF, Secretaria Municipal de Saúde, Gerência de Tecnologia e Modernização, 2010. 
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 Site Secretaria Municipal de Saúde / Prefeitura Municipal de Florianópolis / 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=territorializacao&menu=7 . Acesso em: 13 fev. 2010. 
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Os sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a 

organização dos serviços, pois os estados e os municípios de posse das informações 

em saúde tem condições de adotar de forma ágil, medidas de controle de doenças, 

bem como planejar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

subsidiando a tomada de decisões (BRASIL, MS, 2008a, p. 11). 

 

O Ministério da Saúde apresenta diversos sistemas de informações que utilizam a base 

territorial para georreferenciar informações. A análise desses dados permite estudos, não 

apenas do ponto de vista estatístico e epidemiológico, mas também sociodemográfico.
45

 

Citamos alguns Sistemas de Informações: 

 

SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica: visa ao acompanhamento das ações e dos 

resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família - PSF. O 

SIAB foi desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e 

incorporou em sua formulação conceitos como território, problema e responsabilidade 

sanitária, completamente inserido no contexto de reorganização do SUS no País, o que fez 

com que assumisse características distintas dos demais sistemas.  

 

SINASC - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos: tem o objetivo de reunir 

informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo o território 

nacional. Este sistema subsidia as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança 

para todos os níveis do SUS, como ações de atenção à gestante e ao recém-nascido. 

 

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação: tem como objetivo coletar, 

transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância 

Epidemiológica das três esferas de governo, através de uma rede informatizada, para apoiar o 

processo de investigação e subsidiar a análise das informações de vigilância epidemiológica 

das doenças de notificação compulsória. 

 

SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade: visa à disponibilização regular de dados 

sobre mortalidade no País. A partir da criação do SIM, foi possível captar dados sobre 

mortalidade, de forma abrangente e confiável, para subsidiar as diversas esferas de gestão na 
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saúde pública. O SIM proporciona a produção de estatísticas sobre mortalidade e a construção 

dos principais indicadores de saúde.  

Utilizando os dados dos diversos sistemas de informação em saúde (embora não 

possamos descartar eventuais problemas em sua coleta e digitação, que podem prejudicar sua 

qualidade) e a base territorial, podem-se realizar análises de situação, planejar e avaliar ações 

e programas de vigilância em saúde. O desafio está em se apropriar dessas ferramentas e 

enfrentar a dinâmica da nossa sociedade, que exige respostas e ações rápidas. Nossos órgãos 

públicos, responsáveis pelas intervenções em vigilância em saúde, parecem tropeçar no ritmo, 

ainda antigo, assistencialista, clientelista e de ambulânciaterapia (longe ainda de se romper), 

mas já sob pressão da participação popular e do controle social. 

Estamos sob a égide da globalização. A nova ordem espacial dita a “velocidade do 

mundo”. Como o espaço não é homogêneo, ele evolui de modo desigual, preso a uma 

sincronização despótica: 

 
Na escala do globo, o motor implacável de tantas reorganizações, sociais, 

econômicas, políticas, também geográficas, é essa mais-valia global, cujo braço 

armado é a competitividade, que neste nosso mundo belicoso é a mais guerreira de 

todas as ações (SANTOS, 1999, p. 268).  

 

Para Milton Santos, não existe espaço global, mas espaços influenciados pela 

globalização, espaços mundializados pela ação de redes. É o lugar que oferece ao movimento 

do mundo a possibilidade de uma realização mais eficaz: 

 
O Mundo, porém, é apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende 

das oportunidades oferecidas pelos lugares. Esse dado é, hoje, fundamental, já que o 

imperativo da competitividade exige que os lugares da ação sejam global e 

previamente escolhidos dentre aqueles capazes de atribuir a uma dada produção uma 

produtividade maior. Neste sentido, o exercício desta ou daquela ação passa a 

depender da existência, neste ou naquele lugar, das condições locais que garantam 

eficácia aos respectivos processos (SANTOS, 1999, p. 271).  

 

Desta forma, “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma 

razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 1999, p. 273). 

 

A riqueza da produção de Milton Santos está na relação direta da organização 

econômica ao sistema político, sendo a estrutura dominante do sistema territorial decorrência 

deste embate. É provocador ao afirmar que a apropriação do excedente e a concentração do 

capital criam os mecanismos eficazes para sua multiplicação: “no regime capitalista, onde a 

lei fundamental é a da acumulação do capital na velocidade máxima, os fluxos de excedente 
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não podem convergir senão para onde se encontram os mecanismos mais eficazes para sua 

multiplicação” (SANTOS, 2003, p. 156). 

 

Compartilhamos com ele da releitura sobre a dominação econômica e social do 

espaço:  

 
A eliminação daquilo que é chamado de dominação espacial não é concebível sem a 

utilização social do capital acumulado, isto é, do excedente gerado coletivamente. 

[...] Isso também supõe uma liberação com relação à lei do valor internacional, 

medida especulativa dos bens e dos homens transformados em mercadorias, e sua 

substituição por uma lei social do valor, medida humana dos bens e serviços, 

devolvidos ao seu valor de uso (SANTOS, 2003, p. 157).  

 

Uma nova forma de utilização do excedente implica debater uma nova política de 

demanda associada a uma nova política de produção. O autor, porém, alerta: 

 
O modo como o espaço se organiza não é somente o resultado de uma escolha 

política e econômica. Ele se torna posteriormente um elemento fundamental da 

reprodução das relações econômicas e sociais, assim como da ideologia dominante e 

pode representar um importante obstáculo à mudança (SANTOS, 2003, p. 158). 

 

Aqui prevalecem as rugosidades, mas o autor percebe rupturas quando ocorrem  

mudanças da ordem social. Utilizando o referencial teórico marxista, parte “do tempo real 

para apreender em sua práxis o espaço tal como ele se apresenta, realidade e processo de uma 

só vez” (SANTOS, 2003, p. 160).  

O planejamento, sob este enfoque, é um desafio. Nossa administração pública não 

domina essa discussão no planejamento em saúde. A mudança de gestão em saúde trazida 

pelo PSF propõe uma alteração no processo. Ao investir em atendimento local e 

territorializado, estabelece uma visão mais ampla da relação saúde-doença; oportuniza um 

atendimento humanitário, estabelece vínculos e faz com que a população seja co-responsável 

por suas ações. Neste processo, são enfocadas as ações de promoção e prevenção da saúde, de 

satisfação da população, da qualidade de vida, do exercício da cidadania. Os profissionais da 

saúde passam a visualizar o indivíduo na família e na comunidade como um todo integrado. 

Desta forma, o PSF reflete sua importância nas mudanças de paradigmas no sistema de saúde, 

realizando rupturas que modificam a situação local, replicando efeitos na sociedade como um 

todo. 

A nosso ver, existe um abismo está entre a teorização do PSF e sua aplicação. É 

importante a apropriação da população das atribuições do PSF. Assim, o controle social, 

através da participação da população em diversas instâncias como nos Conselhos de Saúde e 
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nas Associações de Moradores, consolidaria a implementação do PSF e atenuaria, através da 

conscientização e das conquistas de seus direitos, os efeitos perversos de uma sociedade 

capitalista e da globalização. 

Entendemos a cidade como um espaço que dá aos atores sociais, por sua intervenção 

crítica, a possibilidade de transformar a realidade socioambiental. A sociedade civil 

organizada precisa resgatar as discussões sobre saúde, qualidade de vida e a cidade desejada.  

 

2.2 SAÚDE E ESPAÇO 

 

A contribuição de Milton Santos vem ao encontro dos objetivos do presente estudo 

sobre o planejamento territorial, confirmando-o como instrumento de vigilância em saúde nas 

áreas de interesse social do município de Florianópolis. Compartilhamos de sua concepção de 

espaço para conhecer e compreender a delimitação geográfica conferida pelo PSF 

desenvolvido na Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis. A utilização do território 

como instrumento para conhecer a relação saúde-doença é uma das premissas do programa.  

A delimitação de um território permite conhecer as características da população 

adscrita, que podem ser sociais, econômicas, demográficas, culturais. Analisamos aqui o 

espaço na visão capitalista, na abordagem do autor, pois no capitalismo a apropriação do 

espaço é condição e meio de produção, implicando a sua privatização e a de seu conteúdo. 

Milton Santos se destaca pela contribuição do referencial marxista na geografia. Ao 

afirmar que não existe espaço a-histórico, sustenta a importância de se tratar o espaço como 

uma categoria de análise. Para o autor, o espaço é uma realidade e uma categoria de 

compreensão dessa realidade. O homem transforma a natureza, interagindo no espaço:  

 
E é a através do processo de produção que o homem transforma a natureza a fim de 

garantir sua sobrevivência ou de aumentar sua riqueza. Portanto, a economia se 

realiza no espaço e não pode ser entendida fora desse quadro de referência. Sempre 

que a economia divorcia o homem do capital, tipificando pelos meios de produção, e 

desassocia o capital do próprio espaço que ele modifica, suas formulações estão 

destituídas do espaço e do homem (SANTOS,2003, p. 20). 

 

Para entender a dinâmica da cidade e como emergem as áreas de pobreza, é necessário 

conhecer como se desenvolvem as relações homem-sociedade-natureza. É necessário saber 

como se engendram, dentro da sociedade capitalista, a apropriação dos recursos naturais, as 

relações sociais, a sobrevivência, o processo de exclusão social e a divisão do trabalho. Para 
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Milton Santos, é no território definido como formação socioespacial, em seu domínio, 

planejamento e organização que brotam as respostas para estas questões.  

Argumenta que para compreender a dinâmica da sociedade é preciso interpretá-la 

como uma totalidade em permanente movimento e mudança. Desta forma, o espaço é um 

produto histórico: 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de 

funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por 

processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de 

formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 

estrutura representada por relações sociais que estão diante de nossos olhos e que se 

manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo 

de forças cuja aceleração é desigual. Daí por que a evolução espacial não se faz de 

forma idêntica em todos os lugares (SANTOS, 1980, p. 122). 

 

O autor sustenta ser um dado do próprio processo capitalista. A estrutura espacial é 

ativa: “a práxis, ingrediente fundamental da transformação da natureza humana, é um dado 

sócio-econômico, mas também é tributária das imposições espaciais” (SANTOS, 1980, p. 

137). 

 

Os territórios são portadores de rugosidades – espaço construído, o tempo histórico 

que se transformou em paisagem: 

 
Pode-se falar do espaço como condição eficaz e ativa da realização concreta dos 

modos de produção e de seus momentos. Os objetos da produção em um dado 

momento e, em seguida, por sua própria presença, eles influenciam os momentos 

subsequentes da produção (SANTOS, 1980, p. 139).  

 

O espaço é uma estrutura social e espacial, ou seja, uma formação socioespacial 

dinâmica: 

 
Ora, o espaço, como as outras instâncias sociais, tende a reproduzir-se, uma 

reprodução ampliada, que acentua os seus traços já dominantes. A estrutura 

espacial, isto é, o espaço organizado pelo homem é, como as demais estruturas 

sociais, uma estrutura subordinada-subordinante. E como as outras instâncias, 

embora submetido à lei da totalidade, dispõe de uma certa autonomia que se 

manifesta por meio de leis próprias, específica de sua própria evolução (SANTOS, 

1980, p. 145). 

 

O espaço é caracterizado por “inércia-dinâmica”, negando um papel passivo, mas 

revelando “a tendência a reproduzir a estrutura global que lhe deu origem, ao mesmo tempo 

em que se impõe a essa reprodução social como mediação indispensável que às vezes altera o 

objetivo inicial ou lhe imprime uma orientação” (SANTOS, 1980, p. 149). 
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Assistimos, assim, à formação dos territórios, ao crescimento da cidade que se 

incrementa ao longo da década de 1990, sob a orquestração de políticas neoliberais, que 

aceleram o processo de urbanização. As leis de mercado redesenham a cidade e seus espaços; 

o orçamento público e as obras viárias são influenciados pela lógica do mercado imobiliário. 

Em decorrência desta política, emergem os problemas urbanos, como a exclusão territorial, as 

áreas carentes em que a vida cotidiana é marcada pela desigualdade social. O 

desenvolvimento desigual e combinado de nossa sociedade reveste o espaço como uma 

“unidade maciça e isso é a base de sua especificidade como mercadoria. Ele surge, então, 

como uma mercadoria dotada de indivisibilidade, pois as infra-estruturas, por sua própria 

natureza, não são descontínuas (SANTOS, 1980, p. 151). 

Em Florianópolis, no aspecto econômico, predominam as atividades do chamado setor 

terciário: prestação de serviços, comércio, funcionalismo público e, mais recentemente, o 

turismo. Porém, os conflitos sociais e as disputas territoriais não diferem do que ocorre em 

outras cidades brasileiras, inclusive nas economicamente mais desenvolvidas. A exclusão 

social é notória, principalmente a urbana, registrando desde o final dos anos 80 e ao longo da 

década de 1990 a ampliação das áreas de favela. Miranda, em seu trabalho “O crescimento 

das Favelas em Florianópolis de 1987 a 2007”, apresenta uma definição de exclusão social 

que coincide com a nossa.  

 
Exclusão Social pode ser entendida como um conjunto de mecanismos que fazem com que o 

indivíduo ou família, independentemente de seu esforço ou mérito, esteja limitado em sua 

possibilidade de ascensão social presente ou tenha artificialmente reduzida a probabilidade de 

ascensão futura. O fenômeno da exclusão social está associado a mecanismos institucionais, 

políticos e culturais que podem impor restrições à mobilidade social efetiva ou potencial 

devido a fatores como posição do indivíduo no mercado de trabalho, escolaridade, cor, sexo e 

origem sócio-econômica. Exclusão social está associada à noção de mobilidade social. 

Limitações de acesso a bens e serviços essenciais, como moradia, água, saneamento, 

transporte, saúde e educação são fatores relevantes para as possibilidades de mobilidade social 

da população pobre. A melhoria do acesso a tais serviços equivale a acréscimos significativos 

de renda real para moradores destes domicílios. Também o nível de escolaridade de um 

indivíduo relaciona-se diretamente com sua qualificação para o mercado de trabalho e reflete 

as condições que ele tem para competir por uma melhor inserção nesse mercado (REZENDE; 

TAFNER, 2005; DANIEL, 2001 apud MIRANDA, 2010). 

  

Desigualdades sociais e espaciais são inerentes à nossa sociedade capitalista. Para 

enfrentar a exclusão social e os bolsões de pobreza é necessário conhecer sua gênese e 

formação. Florianópolis convive com áreas de interesse social, são comunidades carentes 

localizadas em diferentes regiões da cidade.
46

  

                                                 
46

 São áreas carentes, desprovidas parcial ou totalmente de infraestrutura e de equipamentos sociais, com 

concentração populacional em que 70% das famílias apresentam renda média familiar igual ou inferior a três 

salários mínimos. SMHSA/ SMS / PMF, 2007. 
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A prefeitura, em seus órgãos públicos, produz teorias e formulações sobre a cidade 

legal, ou formal: plantas, malha viária, mapas e demais artifícios legalizados. Já a cidade real, 

a que não tem como esconder suas áreas carentes, não tem prioridade nas políticas públicas. 

Questões como regularização fundiária, projetos de infraestrutura e programas sociais não 

recebem a devida importância. Em Florianópolis, a prefeitura desenvolve timidamente 

programas e projetos nessas áreas, especialmente através da Secretaria Municipal de 

Habitação e Saneamento Ambiental.  

O planejamento territorial/urbano é um instrumento importante para elaborar 

diretrizes para a vida na cidade. É nela que as pessoas vivem e trabalham, se relacionam com 

o meio-ambiente, enfim, é nas relações em comunidade que a qualidade de vida, ou a falta 

dela, é visível. Conhecer as condições de vida, principalmente as de moradia e infraestrutura 

de uma população - no caso, de uma população carente que vive num lugar específico - é 

imprescindível para a problemática do espaço, considerado como objeto de teorização ou de 

planejamento. 

Milton Santos revela que o planejamento não é um instrumento neutro. Sua 

elaboração é influenciada pela linha política de seus autores, tornando-se um instrumento a 

serviço do capital: “o planejamento tem sido um instrumento indispensável à manutenção e 

ao agravamento de atraso dos países pobres, assim como ao agravamento ou à exacerbação de 

disparidades sociais” (SANTOS, 2003, p. 13).  

Apresenta o planejamento embutido de poderes políticos e econômicos, camuflado em 

linguagem científica. Cita exemplos de sucesso de aplicação de teorias de planejamento a 

serviço do capital: modelo keynesiano, terceiro mundo, dívida externa e alianças regionais 

para mercados comuns.  

Na consolidação do modelo keynesiano, o planejamento teve um papel fundamental 

sobre Estados e povos persuadidos das vantagens do desenvolvimento do Estado de bem-estar 

social:  

 
A venda da ideologia do crescimento aos Estados, a imposição de uma ideologia de 

sociedade de consumo às populações. Ambas combinadas induzem ao capital 

estrangeiro e à aceitação de um só parâmetro aplicável à economia, à sociedade, à 

cultura à ética; em suma, à dependência e à dominação; à dominação através da 

dependência (SANTOS, 2003, p. 15).  

 

Ao criar a terminologia “terceiro mundo”, a originalidade esteve em ocultar a 

exploração, através do termo “subdesenvolvido” e na condição de que só poderia ser superada 

“imitando” as ações do “primeiro mundo”: 
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Isso foi o mesmo que criar a necessidade de se obter tudo do exterior, desde o 

capital até os alimentos e conduzir a uma doutrina sobre a ajuda promovida como 

uma atitude generosa dos países ricos, quando, de fato, constitui uma questão de 

interesses ocultos, de conquista e de dominação econômica (SANTOS, 2003, p. 

15,16). 

 

Desta forma, o planejamento é um difusor não só de modelos de produção, mas de 

modelos de consumo que retroalimentam o capitalismo: “Ele é um desses conceitos-chave 

criados pelo sistema capitalista como meio de impor por toda parte o capital 

internacionalizado” (SANTOS, 2003, p. 16). 

 

Com o advento dos grandes projetos e construções, do desenvolvimento moderno, o 

derramamento de investimentos privados e estrangeiros teve sua legitimação ancorada no 

discurso de que:  

 
[...] os países subdesenvolvidos eram incapazes de acumular internamente o capital 

para seus investimentos modernizantes e, portanto, provar a necessidade de lhes 

fornecer „ajuda‟ ou de lhes emprestar dinheiro ou, ainda, de encorajar a entrada de 

capital privado (SANTOS, 2003, p. 17).  

 

Assim, os planejadores, ao recomendar esses empréstimos, contribuíam para o 

caminho do endividamento permanente e acumulativo e nossa dívida externa, um veículo de 

dominação. 

As alianças regionais e os mercados comuns foram estabelecidos para viabilizar o 

livre comércio para aumentar a eficiência e a produtividade das empresas, bem como o 

consumo, além de incluir as massas de população excedente e marginal na vida econômica. 

Milton Santos desmantela esse discurso ao afirmar que o que se desenvolve nesse cenário são 

as empresas transnacionais; o capital se otimiza; as grandes indústrias se tornam dependentes 

de insumos e produtos estrangeiros; portanto, inviabiliza-se a integração em prol do 

continente. 

A urbanização é um fenômeno social e espacial. Sofre diretamente os arranjos 

espaciais que promovem a expansão capitalista: “a urbanização é simultaneamente um 

resultado e uma condição do processo de difusão do capital” (SANTOS, 2003, p. 23). 

As cidades são atração da força de trabalho, ocorrendo uma concentração cumulativa 

de investimentos e de população:  

 
A população que lota estas cidades em rápido crescimento constitui mão-de-obra 

barata e, por sua mera presença, garante o estabelecimento de um estoque de capital 
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fixo que é indispensável a uma maior lucratividade de empreendimentos industriais 

(SANTOS, 2003, p. 23).  

 

O planejamento espacial ganha importância com a internacionalização do capital. 

Teorias como lugares centrais, polos de crescimento, descentralização concentrada, 

urbanização deliberada, embora falem em crescimento, elas não têm outra função senão 

coletar o excedente e enviá-lo para cidades maiores. O impacto do deslocamento de pessoas 

para a cidade, atraídas por benefícios não-existentes, resulta em situações precárias de vida, 

uma vez que não têm garantias de serem absorvidas pelo mercado de trabalho; nem há 

programas de moradia popular, nem escolas, nem creches, nem postos de saúde, nem políticas 

sociais para atendê-los. 

O planejamento urbano não resiste às principais linhas de força e a reprodução do 

padrão espacial é recorrente: “as boas intenções, manifestadas nos planos e expressas nos 

orçamentos, não resistem à força dos fatos, comandados por uma estrutura econômica e social 

que procura reproduzir-se, reafirmando-se” (SANTOS, 1980, p. 132). 

A contribuição de Milton Santos revela que, mais que conhecer os fatores que levam à 

formação de favelas, é entender o processo de especialização e a alienação do espaço. A 

circulação de bens e, consequentemente, do excedente, leva a uma especialização espacial 

com vistas à tipificação do comércio e seus propósitos. Nesta situação, surgem as cidades 

intermediárias e as metrópoles: 

 
Para permanecer competitivo, senão para permanecer em atividade, muitas vezes o 

capital precisa passar por uma nova intensificação. E isto representa uma nova 

reordenação espacial das atividades, com a transferência de capital para aquelas 

suscetíveis e garantir, nas novas condições, uma taxa de lucro mais elevada 

(SANTOS, 2003, p. 145).  

 

A especialização geográfica da produção - em áreas urbanas e rurais - cria uma 

distância maior entre o valor de uso e o valor de troca, impondo ao mercado uma escala 

espacial mais ampla: “pode-se tanto falar de uma alienação regional como de uma alienação 

do homem-produtor” (SANTOS, 2003, p. 145). 

A especialização impõe ao território um redesenho. As ações verticais do capital (com 

base na tecnologia intensiva) vão desagregando as partes do território e desmantelando as 

horizontalidades (relações solidárias). O espaço passa ser um lugar de conflitos, pois se 

desenvolvem tecnologias que visam ao lucro – destacando-se as ações das empresas – como 

também, ações de pessoas que visam integrá-lo horizontalmente (ações solidárias). 
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Desta forma, a urbanização capitalista é a resultante da especialização capitalista do 

espaço, que é, por natureza, excludente. A busca da retenção do excedente - a mais-valia – 

deflagra o ritmo: 

 
A ordem de possibilidades de retenção social do excedente parece se 

estabelecer a partir da cidade em relação ao campo, da cidade 

multifuncional em relação ao enclave, da metrópole econômica em relação 

às cidades intermediárias e aos centros locais. Quanto maior a 

complexidade das atividades, mais o excedente se reproduz localmente 

(SANTOS, 2003, p. 152).  

 

Quando a redistribuição do excedente socialmente produzido não acontece, registra-se 

um empobrecimento da população, em especial das camadas menos favorecidas. 

Assim, o planejamento que serve ao capital é o mesmo que forma as áreas de interesse 

social:  

O resultado mais espetacular é, entretanto, a segregação espacial da população, com 

a criação de enormes favelas. Esta segregação espacial responde, por si mesma, às 

condições de apropriação do espaço pelas diferentes classes sociais e encontra uma 

de suas explicações na especulação fundiária, que é uma maneira de extrair mais-

valia dos terrenos urbanos, muitas vezes valorizados por investimentos públicos 

(SANTOS, 2003, p. 154). 

 

O planejamento deve considerar que a lógica dos serviços em saúde se organiza sobre 

bases territoriais, bem como o sistema de saúde. Desta forma, o território passa a ter 

importância na elaboração do planejamento em saúde: “O território também é o resultado de 

uma acumulação de situações históricas, ambientais, sociais que promovem condições 

particulares para a produção de doenças” (PEREIRA, 2006, p. 51) 

 O reconhecimento do território é fundamental para caracterizar a população e seus 

problemas de saúde, assim como para avaliar o impacto dos serviços sobre os níveis de saúde 

dessa população. O entendimento de conceitos como território, espaço e saúde, por parte dos 

técnicos em planejamento, tende a influenciar no resultado de políticas públicas e de ações em 

saúde. 

 O Ministério da Saúde prescreve que o planejamento em saúde seja desenvolvido de 

forma ascendente, articulada, integrada e solidária entre os três níveis de gestão. Cada nível 

deve realizar o seu próprio planejamento, fortalecendo os objetivos e diretrizes do SUS, 

contemplando as necessidades e realidades locais e regionais de saúde: 

 

Planejamento é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de 

ações intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um 

objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente. Essas 

ações devem ser identificadas de modo a permitir que sejam executadas de forma 
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adequada e considerando aspectos como prazo, custos, qualidade, segurança, 

desempenho e outros condicionantes (BRASIL, MS, 2009a, p. 20). 

 

 Para o Ministério da Saúde, articulação de território e planejamento em saúde parecem 

limitar-se apenas às divisões territoriais, em que a descentralização das ações e dos serviços 

de saúde e processos de negociação e pactuação entre os gestores são o suficiente para gerir o 

SUS. 

Na questão saúde e espaço, consideramos que os diversos territórios de uma cidade 

afetam, de diferente forma, a saúde de sua população. Características ligadas ao grau e forma 

de urbanização, diferenças socioeconômicas e culturais, bem como as ambientais, entre 

outras, interferem no risco de ocorrência de várias doenças ou agravos. O planejamento em 

saúde precisa considerar essas diferenças, em especial nas áreas de interesse social, onde as 

precárias condições de vida e o ambiente se refletem na saúde de sua população.  

 

2.3 REGIONALIZAÇÃO  

 

As diretrizes estratégicas do SUS
47

 requerem a adoção do território para a distribuição 

dos serviços de saúde. Sua organização segue os princípios da regionalização. 

Conforme o documento das Diretrizes do Pacto Pela Saúde
48

, a regionalização é “uma 

diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar 

a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação 

entre os gestores” (BRASIL, MS, 2006a, p. 18). 

O processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde deve constar no 

Plano Diretor de Regionalização – PDR. O PDR deve expressar um desenho que firme a 

garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a 

qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e a otimização de 

recursos. 

A coordenação dos programas e projetos em saúde em redes regionalizadas deve estar 

em concordância com a Programação Pactuada da Atenção à Saúde - PPI: 

 
Para auxiliar na função de coordenação do processo de regionalização, o PDR 

deverá conter os desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde, organizadas 

dentro dos territórios das regiões e macrorregiões de saúde, em articulação com o 

processo da Programação Pactuada e Integrada (BRASIL, MS, 2006a, p. 18). 

                                                 
47

 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
48

 Documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS -, publicado na Portaria /GM nº 

399, de 22 de fevereiro de 2006. 
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 Para viabilizar as ações em vigilância em saúde é necessário o Plano Diretor de 

Investimentos  - PDI -, que deve expressar os recursos de investimentos para atender às 

necessidades pactuadas no processo de planejamento regional e estadual: 

 
No plano regional, este deve refletir as necessidades para se alcançar suficiência na 

atenção básica e parte da média complexidade da assistência, conforme desenho 

regional e na macrorregião no que se refere à alta complexidade. O referido plano 

deve contemplar as necessidades da área de vigilância em saúde e ser desenvolvido 

de forma articulada com o processo da PPI e do PDR (BRASIL, MS, 2006a, p. 18). 

 

2.4 OBJETIVOS DA REGIONALIZAÇÃO  

 

A regionalização é um movimento dinâmico e flexível. Ela se concretiza através de 

um movimento de interação entre unidades e serviços de saúde e constitui espaços regionais 

de planejamento e co-gestão dos quais participam todos os gestores dos territórios abrangidos 

pelas regiões de saúde. 

A regionalização objetiva garantir à população o direito à saúde, reduzindo as 

desigualdades sociais e territoriais por meio da identificação e reconhecimento das Regiões de 

Saúde.  

Conforme as diretrizes presentes na Regionalização Solidária e Cooperativa
49

, a 

regionalização preconiza promover a equidade. As relações intergestoras devem se pautar 

pelos seguintes objetivos gerais: 

• garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde, cuja 

complexidade e contingente populacional a ser atendido transcenda a escala 

local/municipal; 

• garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado no processo 

de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 

garantindo acesso a todos os níveis de complexidade do sistema; 

• potencializar a descentralização do sistema fortalecendo o papel dos estados e dos 

municípios, para que exerçam amplamente suas funções gestoras e para que as 

demandas e interesses loco-regionais se expressem nas regiões (e não fora delas); 

• racionalizar os gastos e otimizar a aplicação dos recursos, possibilitando ganhos de escala 

nas ações e serviços de saúde de abrangência regional. 

 

                                                 
49

 BRASIL, MS, Regionalização Solidária e Cooperativa. Série Pactos pela Saúde. 2006, v. 3. 
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2.5 REGIÕES DE SAÚDE 

   

A regionalização do sistema de saúde deve ser construída progressivamente a partir de 

unidades políticas, administrativas e populacionais em uma dada região: 

 
A apropriação dos espaços locais é determinante na adequação das práticas 

sanitárias às reais necessidades de saúde da população, exigindo dos gestores 

esforços e priorizações na identificação dos desenhos já existentes, que devem ser 

trabalhados respeitando-se as situações regionais e suas peculiaridades (BRASIL, 

MS, 2006c, p. 15). 

  

Podemos definir regiões de saúde como recortes territoriais inseridos em espaços 

geográficos contínuos. Identificá-las é responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, 

tendo como base a existência de identidades culturais, econômicas e sociais, assim como de 

redes nas áreas de comunicação, infraestrutura, transportes e saúde. Nessas regiões, ações e 

serviços devem ser organizados com o objetivo de atender às demandas das populações dos 

municípios a elas vinculados, garantindo o acesso, a equidade e a integralidade do cuidado 

com a saúde local. Para tanto, deve-se garantir o desenvolvimento da atenção básica da 

assistência e parte da média complexidade, assim como as ações básicas de vigilância em 

saúde. As regiões de saúde podem assumir diferentes desenhos, desde que adequados às 

diversidades locais, mesmo que não acompanhem as divisões administrativas regionais já 

utilizadas por alguns estados na organização de seus trabalhos. A delimitação das regiões de 

saúde não pode ser vista, portanto, como um processo meramente administrativo. Para que 

seja eficaz e efetivo, deve levar em conta todos os fatores envolvidos, viabilizando dessa 

forma o desenvolvimento de uma “regionalização viva”.
50

 

É necessário que haja flexibilidade no reconhecimento das melhores conformações 

para as regiões de saúde, uma vez que a heterogeneidade territorial brasileira se revela 

também nos diferentes modos de organização e articulação de saúde. É preciso levar em conta 

que a diversidade das identidades e características regionais. Por exemplo, em municípios de 

grande densidade populacional e/ou extensão territorial, como algumas capitais, temos os 

distritos de saúde ou outras formas de organização territorial que possibilitam, respeitando-se 

os critérios apontados, a estruturação de regiões intramunicipais
51

 que podem ser 

reconhecidas como: 
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O ponto de “corte” no nível assistencial que vai delimitar a Região de Saúde deve 

atender a critérios que propiciem resolutividade ao território, com suficiência em 

atenção básica e parte da média complexidade. Caso esse nível de suficiência ainda 

não tenha se estabelecido na região, deve ser elaborada uma estratégia para o seu 

alcance, explicitada no planejamento regional realizado pelo Colegiado Gestor 

Regional (CGR) e nos Planos de Saúde dos estados e dos municípios que compõem 

a região (BRASIL, MS, 2006c, p. 22). 

 

A regionalização é um eixo estruturante do processo de descentralização. Os gestores 

do SUS, nas três esferas (federal, estadual e municipal), têm o compromisso fortalecer de 

forma pactuada e integrada essa política, sob pena de repercutir na oferta e distribuição dos 

serviços de assistência em saúde. O desafio da implementação do processo de regionalização 

requer o respeito às diferentes realidades locais e regionais e a adesão dos atores envolvidos. 

 Os desenhos de regiões de saúde são flexibilizados de acordo com o número de 

pessoas e as disparidades e desequilíbrios entre as realidades socioeconômicas municipais, o 

que pressupõe necessariamente efetiva coordenação e planejamento regionais quanto à oferta 

de serviços em todos os níveis de atenção (básica, média e alta complexidade) e a garantia da 

acessibilidade e equidade (SANTA CATARINA, SES, 2006). 

O desafio da regionalização como ferramenta para gestão em saúde é o embate com 

estruturas burocráticas solidificadas. A descentralização se apresenta como uma alternativa, 

mas não como garantia de uma gestão eficaz pelos municípios, devido à carência de infra-

estrutura, de apoio logístico para o gerenciamento e de aceitação, por parte dos atores 

envolvidos, desta reestruturação territorial.  

 O processo de descentralização foi decidido nos anos de 2001 e 2002, através das 

Normas Operacionais Básicas de Assistência, e fortalecido, a partir de 2006, através do Pacto 

pela Saúde.
52

 Na parte O processo legal da implantação da regionalização trataremos com 

mais detalhes desta questão.  

 

2.6 MACRORREGIÕES DE SAÚDE 

 

São arranjos territoriais que agregam mais de uma região, de qualquer modalidade, 

com o objetivo de que elas organizem, entre si, ações e serviços de média e alta 

complexidade, complementando, desse modo, a atenção à saúde das populações dos 

respectivos territórios. A identificação das macrorregiões deve considerar, também, os 
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critérios de acessibilidade entre as regiões agregadas. Seus desenhos precisam constar no 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) do(s) estado(s) envolvido(s)
53

.  

 

2.7 DESENHOS DE REGIÕES DE SAÚDE 

 

Regiões de Saúde Intramunicipais 

 

 Organizam-se dentro de um mesmo município de grande extensão territorial e 

densidade populacional. Nesses municípios, a gestão vem sendo, em geral, estruturada pela 

constituição de distritos de saúde, que podem ser agrupados em regiões de saúde 

intramunicipais, seguindo os mesmos critérios da identificação e organização das demais 

regiões de saúde. Um mesmo município pode ter várias regiões, compostas por tantos distritos 

quantos convier ao atendimento das demandas do território. Todas devem ser consideradas no 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) de seus respectivos estados. 
54

 

 

Regiões de Saúde Intraestaduais 

 

 São compostas de acordo com os critérios gerais acima descritos, por municípios 

territorialmente contíguos e pertencentes a um mesmo estado. A situação mais comum é da 

organização em regiões de saúde. 

 

Regiões de Saúde Interestaduais 

 

 São compostas de acordo com os critérios gerais acima descritos, por municípios 

territorialmente contíguos, mas pertencentes a estados diferentes (dois ou mais) – situação 

comum a áreas limítrofes entre territórios estaduais. O desenho dessas regiões de saúde deve 

ser o que melhor responda às necessidades locais de saúde. Elas devem constar no Plano 
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Diretor de Regionalização (PDR) dos estados envolvidos. Isto quer dizer que uma mesma 

região de saúde interestadual fará parte de mais de um PDR.
55

  

 

Regiões de Saúde Fronteiriças 

 

 São compostas por municípios territorialmente contíguos e pertencentes a um ou mais 

estados e a um ou mais país(es) vizinho(s). Nessas regiões, os municípios, o(s) estado(s) e a 

União devem participar da instituição da região de saúde em parceria com gestores dos países 

envolvidos, objetivando alcançar o desenho que melhor atenda às características e 

necessidades locais. Deve estar contemplada no Plano Diretor de Regionalização (PDR) dos 

estados/países envolvidos.
56

 

 

2.8 CONTEXTO DA REGIONALIZAÇÃO DE SAÚDE 

 

Com a descentralização, a saúde teve de lidar com as desigualdades entre os 

municípios da Federação. Para preservar o equilíbrio e a interdependência entre as três 

esferas, fundamentais à integração nacional e à redução das desigualdades territoriais, 

atribuiu-lhes responsabilidades comuns e o compartilhamento dos recursos públicos 

destinados à execução descentralizada das ações governamentais
57

.  

Objetivando materializar as relações intergovernamentais, foram criadas, a partir da 

década de 1990, comissões intergestoras. A descentralização é um processo compartilhado, no 

qual as esferas de governo se relacionam administrativamente. O propósito destas comissões é 

discutir e elaborar propostas para implantar e operacionalizar o Sistema Único de Saúde, 

incluindo as questões de gerenciamento e financiamento do SUS. Assim, temos a Comissão 

Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores Tripartite
58

: 

 
A Comissão será constituída pelas três instâncias gestoras governamentais do 

Sistema Único de Saúde, quais sejam, a União, representada pelo Ministério da 

Saúde, os Estados, representados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais 

de Saúde – Conass - e os Municípios, representados pelo Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde – Conasems (MS, Portaria nº 1.180, 1991). 
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A Comissão Intergestores Tripartite está vinculada à direção nacional do SUS. Sua 

formação apresenta gestores da União, estados, DF e municípios. Tem composição paritária 

formada por 15 membros, cinco dos quais indicados pelo Ministério da Saúde (MS), cinco 

pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e cinco, pelo Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). A representação de estados e 

municípios nessa comissão é regional, havendo um representante para cada uma das cinco 

regiões do País.  

A Comisão Intergestores Bipartite é constituída, paritariamente, por representantes do 

governo estadual, indicados pelo secretário de Estado da Saúde e dos secretários municipais 

de Saúde, indicados pelo órgão de representação do conjunto dos municípios do estado, em 

geral denominado Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems). Os Cosems são, 

também, instâncias de articulação política entre gestores municipais de Saúde.  

Estas comissões são espaços de negociação, articulação e pactuação entre os gestores 

das três esferas no alinhamento da condução do SUS. As pactuações dessas comissões têm-se 

traduzido em regulamentos que fortalecem o processo de descentralização e qualificam a 

gestão, definindo responsabilidades para estados e municípios. Suas deliberações devem ser 

tomadas por consenso.
59

 

 

2.9 O PROCESSO LEGAL DA IMPLANTAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO 

 

A gestão descentralizada da saúde enfrenta o desafio de encontrar mecanismos que 

superem a fragmentação de estruturas municipais, muitas vezes atomizadas, com iniquidades 

na qualidade e na oferta de acesso, o que compromete a legitimidade do SUS.
60

  

A estratégia da regionalização é uma diretriz organizativa, cujos fundamentos legais 

vêm sendo definidos ao longo da história da Saúde brasileira: 

 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação na comunidade 

(CF, artigo 198, 1988). 
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Em 1990, foi promulgada a Lei de nº 8.080, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Destacamos o artigo 7º, que reafirma as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal e define competências frente à criação de 

redes regionalizadas e hierarquizadas de saúde, nas quais a direção municipal do SUS deve 

participar do planejamento, programação e organização, em articulação com a estadual. 

Implementar a regionalização em um país de dimensões continentais como o Brasil é 

um desafio, ainda mais se considerarmos o necessário enfrentamento das desigualdades 

regionais. Este embate comporta novas adequações no processo de regulamentação do setor, 

através de Normas Operacionais Básicas (NOBs). Em busca de aperfeiçoamento e adequação 

à realidade ocorreram várias edições da NOB, lançadas em 1991, 1992, 1993, 1996. 

Posteriormente, houve as edições das Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS) 

em 2001 e 2002 (BRASIL, MS, 2006c).  

Veremos, de forma sucinta, as que se destacaram como marco regulatório. 

A Norma Operacional Básica - Portaria nº 545, de 20 de maio de 1993 - estabelece 

normas e procedimentos reguladores do processo de descentralização da gestão das ações e 

serviços de saúde.  

Destacamos a ênfase dada ao processo de descentralização como eixo estruturante 

para a consolidação do SUS: 

O objetivo mais importante que se pretende alcançar com a descentralização do SUS 

é a completa reformulação do modelo assistencial hoje dominante, centrado na 

assistência médico-hospitalar individual, assistemática, fragmentada e sem garantia 

de qualidade, deslocando o eixo deste modelo para a assistência integral 

universalizada e equânime, regionalizada e hierarquizada, e para a prática da 

responsabilidade sanitária em cada esfera de governo, em todos os pontos do sistema 

(GM/MS, Portaria 545, 1993). 

Igualmente, destacamos a importância da regionalização como um dos pressupostos 

que fundamentam a construção do SUS: 

A regionalização deve ser entendida como uma articulação e mobilização municipal 

que leve em consideração características geográficas, fluxo de demanda, perfil 

epidemiológico, oferta de serviços e, acima de tudo, a vontade política expressa 

pelos diversos municípios de se consorciar ou estabelecer qualquer outra relação de 

caráter cooperativo (GM/MS, Portaria 545, 1993). 
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A Norma Operacional Básica – Portaria nº 2203, de 5 de novembro de 1996 – redefine 

o modelo de gestão do SUS. Estabelece instrumentos para a conformação de redes 

regionalizadas e hierarquizadas de serviços e para a elaboração da Programação Pactuada 

Integrada (PPI), que deve ocorrer de modo ascendente e com base municipal. Reforça a 

cooperação técnica e financeira do estado com os municípios, objetivando consolidar o 

processo de descentralização e a organização da rede regionalizada e hierarquizada de 

serviços (BRASIL, MS, 2006c).  

A Norma Operacional da Assistência à Saúde do SUS – NOAS SUS 2001, Portaria nº 

95, de 26 de janeiro de 2001 – estabelece a ampliação das responsabilidades dos municípios 

na Atenção Básica; estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização 

dos serviços de saúde e de busca de maior equidade; cria mecanismos para o fortalecimento 

da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de 

habilitação de estados e municípios. Com vistas à equidade na alocação de recursos e ao 

acesso da população às ações e serviço de saúde; introduz a concepção dos módulos 

assistenciais, das microrregiões, as macrorregiões e as regiões, expressas no Plano Diretor de 

Regionalização (PDR).  

A Norma Operacional da Assistência à Saúde do SUS – NOAS SUS 2002, Portaria nº 

373, de 27 de fevereiro de 2002 – resultou da necessidade de revisar alguns aspectos da 

NOAS SUS 2001. Este documento incorporou definições da regulamentação complementar 

relacionadas aos temas que haviam sido objeto do acordo, que, na versão anterior, eram 

descritos em documentos normativos específicos. 

Em 2006, através da portaria 399 do Ministério da Saúde, foi lançado o Pacto pela 

Saúde. O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 

Conselho Nacional de Secretários Municipal de Saúde (Conasems) pactuaram 

responsabilidades entre os três gestores do SUS no campo da gestão do sistema e da atenção à 

saúde, nas três esferas.
61

  

O Pacto pela Saúde eclodiu após quase duas décadas da institucionalização do SUS. O 

processo de descentralização e municipalização das ações e serviços provocou uma nova 

relação do sistema com os usuários. A descentralização ampliou o contato do sistema com a 
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 O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 – Consolidação do Sistema Único de Saúde, 

publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto firmado entre os gestores do 

SUS, em três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 
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realidade social, política e administrativa do País e com suas especificidades regionais, 

revelando complexidades e colocando os gestores à frente de desafios, como o de superar a 

fragmentação das políticas e programas de saúde, fomentando uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

Para abarcar as complexidades, este pacto se apresenta em três dimensões: Pacto Pela 

Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão (BRASIL, MS, 2006a). 

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades 

que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.  

As prioridades pactuadas são seis: 

1. saúde do idoso; 

2. controle do câncer do colo do útero e da mama; 

3. redução da mortalidade infantil e materna; 

4. fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com 

ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; 

5. promoção à saúde; 

6. fortalecimento da Atenção Básica. 

Os estados, regiões e municípios devem pactuar as ações necessárias ao alcance das 

metas e dos objetivos propostos para atuar em cada prioridade. 

O pacto em defesa do SUS apresenta duas diretrizes para consolidar a saúde pública: 

1. expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação da 

Reforma Sanitária Brasileira, explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde 

estabelecidos na Constituição Federal; 

2. desenvolver e articular ações, no seu âmbito de competência e em conjunto com os 

demais gestores, que visem a qualificar e a assegurar o Sistema Único de Saúde como política 

pública. 

A promoção da cidadania, como estratégia de mobilização social, tendo a questão da 

saúde como direito, é uma iniciativa do pacto em defesa do SUS. 

O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da 

descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, Programação Pactuada e 

Integrada – PPI -, regulação, participação e controle social, gestão do trabalho e educação na 

saúde (BRASIL, MS, 2006a) 

O SUS representa um avanço na história da saúde pública do Brasil. Porém, as 

maiores críticas ao órgão se concentram na lentidão e na resolução das ações. Segundo 

Carvalho (2001), a lentidão é o resultado das amarras presentes nas NOBs, expondo o 
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fracasso de operacionalização das leis 8.080 e 8.142. O autor argumenta que as NOBs, 

indiretamente, acabaram descumprindo a Constituição e as próprias leis, causando, naqueles 

que desejavam o real “acontecimento” do Sistema, a sensação de caminhar sem sair do lugar, 

além da reflexão de que se apenas se cumprisse a Constituição não seria tão difícil sua 

implementação. A nosso ver, o fortalecimento da formação de redes de cooperação através 

dos gestores, profissionais de saúde, especialistas e representantes da sociedade civil 

organizada, no âmbito federal, estadual e municipal, estabeleceriam, de forma articulada, o 

compartilhamento de informações e recursos para a solução de problemas na área da saúde, 

culminando num planejamento mais eficaz e menos burocrático. 

 

2.10 PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL 

 

Permeando a construção do SUS está o controle social. A implantação do SUS é uma 

conquista de diversos movimentos sociais, especialmente do movimento de reforma sanitária, 

inserido no processo mais amplo de redemocratização vivenciado pelo País no início dos anos 

1980.  

A Lei Orgânica de Saúde
62

 (Anexo 3) estabelece para a população duas formas de 

participação na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde. 

Em ambas as instâncias, a comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, 

acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde das três esferas de governo: 

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para 

a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde (BRASIL, 

Lei 8142/90, Parágrafo 1º). 

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo (BRASIL, Lei 8142/90, Parágrafo 2º). 

Destacamos algumas Conferências Nacionais de Saúde que foram locus de 

importantes diretrizes de reorganização da Saúde brasileira:
63
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 Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
63

 BRASIL, MS. http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1041. Acesso em: 23 out. 

2010. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1041
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VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986 - Tema central: Saúde como 

direito; reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento setorial. Esta conferência 

foi o grande marco nas histórias das conferências sobre saúde no Brasil. Foi a primeira vez 

que a população participou das discussões. Suas propostas foram contempladas tanto no texto 

da Constituição Federal/1988 como nas leis orgânicas da saúde, nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90. 

Participaram dessa conferência mais de 4.000 delegados, impulsionados pelo movimento da 

Reforma Sanitária, os quais propuseram a criação de uma ação institucional correspondente 

ao conceito ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação. 

IX Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992 – Tema central: 

Municipalização é o caminho. Esta conferência aprofundou o processo de descentralização na 

gestão de serviços e ações de saúde no País. 

X Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1996 – Tema central: Construção de 

modelo de atenção à saúde. Nesta conferência, o enfoque principal foi o fortalecimento da 

territorialização, fazendo com que as secretarias estaduais de Saúde investissem na 

regionalização, descentralizando suas instâncias administrativas e decisórias. 

XI Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2000 – Tema central: Efetivando o 

SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social. Reforçou a 

necessidade de promover um debate efetivo entre os governos (federal e estaduais) e suas 

respectivas instâncias colegiadas sobre a regionalização da saúde, garantindo apoio das 

secretarias estaduais de Saúde aos municípios no levantamento de suas capacidades instaladas 

(leitos e diagnósticos), assegurando a responsabilização solidária dos gestores nas diversas 

esferas de governo quanto à resolutividade dos serviços de referência. 

XII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2003 - Tema central: Saúde um 

direito de todos e um dever do Estado. A saúde que temos, o SUS que queremos. Nesta 

conferência, foi consolidado um documento sobre a necessidade de aprimoramento da 

regionalização na saúde. Fortalecer a gestão regional passa pela garantia da implementação da 

regionalização e da hierarquização da atenção, de modo a ampliar o acesso à população, 

priorizando a atenção básica e a de média complexidade, respeitando as programações 

definidas nos planos diretores de regionalização e de investimentos. 

XIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2008 - Tema central: Políticas de 

Estado e desenvolvimento. Esta conferência aconteceu sob a égide do recente Pacto pela 

Saúde, lançado em 2006. Nesta conferência, buscou-se superar desafios de organização, de 
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conteúdo, de contextualização e de participação de todas as conferências nacionais, tendo por 

paradigma o exercício do controle social da política pública de saúde no Brasil. Esta 

conferência estimulou a retomada das políticas públicas e a participação da sociedade quanto 

aos desafios para a efetivação do direito humano à saúde no século 21 - o Sistema Único de 

Saúde (SUS) na seguridade social e o pacto pela saúde -.  

 A próxima conferência deve acontecer em 2011. Fóruns como esses são de suma 

importância para a consolidação da participação popular e para o exercício do controle social, 

uma vez que provocam também a realização de conferências estaduais e municipais 

precedentes. 

 Visando ao controle social, os conselhos de saúde desempenham um importante papel 

na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de Saúde, 

inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. A criação dos conselhos deve ser objeto 

de lei ou decreto, em âmbito municipal ou estadual. O Conselho Nacional de Saúde (regulado 

pelo Decreto n° 99.438, de 1990) estabeleceu recomendações para a constituição e 

estruturação dos conselhos estaduais e municipais de Saúde, quais sejam: garantia de 

representatividade, com a escolha dos representantes feita pelos próprios segmentos; 

distribuição da composição, sendo 50% usuários, 25% para trabalhadores de saúde e 25% 

para gestores e prestadores de serviços. 

 O Pacto pela Saúde
64

 apresenta as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o 

processo de participação social: 

 

- apoiar os Conselhos de Saúde, as Conferências de Saúde e os movimentos sociais 

que atuam no campo da saúde, com vistas ao seu fortalecimento para que os 

mesmos possam exercer plenamente seus papéis; 

- apoiar o processo de formação dos conselheiros; 

- estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde; 

- apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a 

participação social no SUS; 

- apoiar a implantação e implementação de ouvidorias nos municípios e estados, 

com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS; 

- apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS e na 

discussão do Pacto (BRASIL, 2006a, p. 37). 
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 Documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde 2006- Consolidação do SUS, publicado na Portaria /GM nº 

399, de 22 de fevereiro de 2006. 
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2.11 PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE EM SANTA CATARINA 

 

O Plano Diretor de Regionalização, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde de 

Santa Catarina – SES/SC - com a participação e aprovação das estâncias colegiadas do SUS, 

identifica as regiões de saúde e as macrorregiões de saúde, além de apresentar o desenho das 

redes de alta complexidade aprovadas no período 2005-2008, apontando as necessidades de 

adequação da rede aos pressupostos da regionalização
65

. 

A reestruturação do governo do estado de Santa Catarina criou, em 2007, a Lei 

Complementar nº 381, que redefine a divisão geográfica do território catarinense, criando 36 

Secretarias de Desenvolvimento Regional – SDRs. 

Esta nova estrutura (ajuste da Lei Complementar nº 243, de 2003) estabelece o 

desenho territorial de 36 polígonos, nos quais estão contidos os 293 municípios do estado de 

Santa Catarina, alterando a metodologia de ações e de planejamento no estado: “De fundo 

ético, a nova estruturação pretende promover a democratização das ações, através do 

engajamento e da participação das comunidades nos Conselhos de Desenvolvimento Regional 

e nos Comitês Temáticos” (SDR, Grande Florianópolis, 2011)
66

. 

 As 36 secretarias de desenvolvimento regional estão assim configuradas: 

 

 

                                                 
65

 Plano Diretor de Regionalização – PDR – 2008 – SES/SC. 
66

  http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=142 Acesso em: 15 fev. 

2011. 

Figura 2 - 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional  

Fonte: Mapas gerados através do Mapa Interativo de Santa Catarina - http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br 

/, 2011
1
 

 

 

http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=142
http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/
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Município Número de localização de 

abrangência 

Araranguá   22 

Blumenau  15 

Braço do Norte  36 

Brusque  16 

Caçador  10 

Campos Novos  08 

Canoinhas  26 

Chapecó  04 

Concórdia 06 

Criciúma 21 

Curitibanos   11 

Dionísio Cerqueira   30 

Grande Florianópolis  18 

Ibirama  14 

Itajaí  17 

Itapiranga 31 

Ituporanga  13 

Jaraguá do Sul  24 

Joaçaba   07 

Joinville  23 

Lages  27 

Laguna  19 

Mafra  25 

Maravilha  02 

Palmitos  29 

Quilombo  32 

Rio do Sul  12 

São Joaquim  28 

São Lourenço do Oeste  03 

São Miguel do oeste  01 

Seara  33 

Taió  34 

Timbó  35 

Tubarão  20 

Videira  09 

Xanxerê  05 

Figura 3 - Denominação da Secretaria de Desenvolvimento Regional com o número de localização de 

abrangência geográfica 

Fonte: Secretaria Desenvolvimento Regional – Grande Florianópolis - 2011
67

 

 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional que abrange a nossa área de estudo é a 

SDR Grande Florianópolis, responsável por 13 municípios, dispostos no mapa abaixo (Figura 

4): 
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 http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=825&Itemid=245 em 

Acesso em: 15 fev. 2011. 

 

http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=825&Itemid=245
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Figura 4 - Municípios pertencentes à SDR Grande Florianópolis 

Fonte: Secretaria Desenvolvimento Regional – Grande Florianópolis - 2011
68

. 
 

 
Municípios pertencentes à SDR Grande Florianópolis 

Águas Mornas 

Angelina 

Anitápolis 

Antônio Carlos 

Biguaçu 

Florianópolis 

Governador Celso Ramos 

Palhoça 

Rancho Queimado 

São Bonifácio 

São José 

São Pedro de Alcântara 

Santo Amaro da Imperatriz 

Figura 5 - Denominação dos municípios pertencentes a SDR Grande Florianópolis  

Fonte: Secretaria Desenvolvimento Regional – Grande Florianópolis – 2011.
69

 

 

                                                 
68

 http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=183 Acesso em: 14 fev. 

2011. 
69

 http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=183 Acesso em: 14 fev. 

2011. 

http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=183
http://soo.sdr.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=183
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Cada SDR conta com uma capacidade funcional que incorpora o setor saúde em sua 

estrutura administrativa, através de uma gerência de saúde: 

 
Tem como competências, entre outras, representarem o Governo do Estado no 

âmbito da respectiva região; promover a compatibilização do planejamento regional 

com as metas do Governo do Estado e com as necessidades da região; implementar 

as prioridades da região, conforme definidas no Congresso Estadual de 

Planejamento Participativo e nas reuniões do Orçamento Regionalizado; realizar a 

execução das atribuições finalísticas das Secretarias de Estado Centrais; participar 

da elaboração de projetos e programas a cargo de órgãos estaduais e que se 

relacionem especificamente com o desenvolvimento da região; coordenar as ações 

de desenvolvimento regional que lhe são afetas e apoiar o desenvolvimento 

municipal (PDR, 2008, p. 30) 

 

Respeitando as configurações territoriais das SDR
70

, a regionalização da assistência à 

saúde
71

 em Santa Catarina comporta 9 Macrorregiões de Saúde e 21 Regiões de Saúde, 

conforme apresentado nos mapas abaixo (Figura 6 e Figura 7):  

 

 

 

Figura 6 - Mapa das macrorregiões de saúde de Santa Catarina  

Fonte: PDR- 2008 – SES/SC, 2008. 

  

 

                                                 
70

 Plano Diretor de Regionalização – PDR – 2008 – SES/SC. 
71

 BRASIL, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
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Figura 7 - Mapa das regiões de saúde de Santa Catarina  

Fonte: PDR- 2008 – SES/SC, 2008. 

  

 As regiões de saúde estão estruturadas em 21 composições espaciais, compreendendo os 

293 municípios do estado de Santa Catarina: 

 

Municípios Número de municípios pertencentes a cada 

região de saúde 

Região de Saúde Araranguá  15 municípios 

Região de Saúde Balneário Camboriú  5 municípios 

Região de Saúde Blumenau  3 municípios 

Região de Saúde Brusque  3 municípios 

Região de Saúde Canoinhas  6 municípios 

Região de Saúde Chapecó  25 municípios 

Região de Saúde Concórdia  15 municípios 

Região de Saúde Criciúma  11 municípios 

Região de Saúde da Grande Florianópolis  22 municípios 

Região de Saúde Itajaí  6 municípios 

Região de Saúde Jaraguá do Sul  5 municípios 

Região de Saúde Joaçaba  21 municípios 

Região de Saúde Joinville  8 municípios 

Região de Saúde Lages  18 municípios 

Região de Saúde Mafra  7 municípios 

Região de Saúde Rio do Sul  28 municípios 

Região de Saúde São Miguel do Oeste  30 municípios 

Região de Saúde Timbó  8 municípios 

Região de Saúde Tubarão  17 municípios 

Região de Saúde Videira  19 municípios 

Região de Saúde Xanxerê  21 municípios 

  

Figura 8 – Quadro das 21 Regiões de Saúde de Santa Catarina 

Fonte: PDR- 2008 – SES/SC, 2008. 
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 A Secretaria de Estado da Saúde desenvolveu sua territorialização sobre o mosaico de 

divisões administrativas já existentes no estado. Em 2003, com o advento das secretarias de 

desenvolvimento regionais – SDR –, houve uma reformulação administrativa no estado, que 

demandou novas composições territoriais. Desta forma, as gerências regionais de saúde, 

vinculadas administrativamente às SDR e, tecnicamente, à Secretaria de Estado da Saúde, 

realizam a correlação territorial, permitindo uma comunicação de bases cartográficas e bancos 

de dados existentes capaz de atender à demanda das ações e serviços de saúde em toda área de 

abrangência do estado. Como exemplo desse mosaico, citamos a Macrorregião de Saúde da 

Grande Florianópolis, que apresenta sobre sua base territorial divisões da Região de Saúde e 

das secretarias de desenvolvimento regionais em que a correlação territorial é imprescindível. 

A macrorregião é composta por 25 municípios, sendo três da Região de Saúde de Brusque e 

22 da Região de Saúde da Grande Florianópolis. A macrorregião é administrada por duas 

SDRs: Brusque e Grande Florianópolis. Os municípios que compõem a Macrorregião de 

Saúde da Grande Florianópolis estão contidos em outras SDRs, sendo: 8 municípios da SDR 

de Brusque; 13, da SDR Grande Florianópolis; 2 da SDR de Laguna e 2 da SDR de 

Ituporanga, totalizando os 25 municípios da Macrorregião de Saúde (SANTA CATARINA, 

SES, 2008). Neste arquétipo territorial, o acerto de responsabilidades entre os vários 

municípios precisa ser bem delineado.
72

 Os municípios que podem vir a compor, em conjunto, 

uma macrorregião de saúde, precisam, em última análise, criar possibilidades de acesso a uma 

gama variada de ações e serviços que, de outro modo, não poderiam ser garantidos à 

população, principalmente àquela que habita os municípios menores, onde se constatam mais 

insuficiências de infraestrutura do sistema. Os acertos podem ser assegurados por meio do 

Plano Diretor de Regionalização – PDR -, do Plano Diretor de Investimento – PDI - e da 

Programação Pactuada Integrada – PPI –, viabilizando a oferta de serviços na rede de atenção 

à saúde. 

Os objetivos a serem alcançados com a execução do Plano Diretor de Regionalização -  

PDR/2008 - são garantir o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e serviços planejados 

e programados regionalmente pelos gestores municipais e estaduais, necessários à resolução 

de seus problemas de saúde.
73

 Neste sentido, é fundamental a conceitualização territorial 

descrita no plano, como se verá abaixo: 

 

                                                 
72

 Manual de Orientação para Gestores Municipais de Saúde. SES/SC, 2008 
73

 Plano Diretor de Regionalização – PDR – 2008. 
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Macrorregião de Saúde: formada por uma ou mais regiões de saúde organizada e estruturada 

para atender parte da média complexidade que se evidencia como mais complexo e a alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar. Não possui município-sede e sua definição depende 

do cumprimento de critérios que levam em conta serviços de alta complexidade instalados, 

população referenciada e investimentos feitos pelo Estado através de convênios. Deve 

atender, no mínimo, a 300.000 habitantes
74

. O gestor deve adotar critérios para a organização 

regionalizada das ações de média e alta complexidade, considerando: 

 
A necessidade de qualificação e especialização dos profissionais para o 

desenvolvimento das ações; os dados epidemiológicos e sócio-demográficos de seu 

município; a correspondência entre a prática clínica e a capacidade resolutiva 

diagnóstica e terapêutica; a complexidade e o custo dos equipamentos; a abrangência 

recomendável para cada tipo de serviço; economias de escala e métodos e técnicas 

requeridas para a realização das ações.
75

 

 

Região de Saúde: base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente 

coincidente com a divisão administrativa do estado a ser definida pela SES, de acordo com as 

especificidades e estratégias de regionalização, considerando as características demográficas, 

socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre 

municípios, entre outras (SANTA CATARINA, 2002). A região de saúde deve atender e ser 

referência a uma população mínima de 100.000 habitantes, podendo ser formada por mais de 

um município de referência.  

  

Município de Referência: por seus equipamentos urbanos e de saúde, exerce força de atração 

sobre os demais municípios para prestação de serviços que requeiram maior tecnologia, 

representada por procedimentos classificados pela Programação Pactuada Integrada – PPI - 

como de média complexidade ambulatorial e/ou hospitalar para, no mínimo, dois municípios 

circunvizinhos. 

 

Macrorregião de Saúde da Grande Florianópolis  

 

 A Macrorregião de Saúde da Grande Florianópolis é composta por 25 municípios e 

apresenta uma população de 1.055.702 habitantes
76

. 
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 Manual de orientação para gestores municipais da saúde. SES/ SC, 2008. 
75

 O SUS de A a Z, Ministério da Saúde, 2009. 
76

 Plano Diretor de Regionalização – PDR – 2008 – SES/SC 
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Região de Saúde da 

Grande Florianópolis 

Região de Saúde de 

Brusque 

 O município de referência é Florianópolis.  Os demais que compõem a 

macrorregião são: Região de Saúde de Brusque: Botuverá, Brusque e Guabirubá; Região de 

Saúde da Grande Florianópolis: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, 

Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, 

Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara, Tijucas 

(Figura 9). 

  

Composição da Macrorregião da Grande Florianópolis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Composição da Macrorregião da Grande Florianópolis 

Fonte: PRD 2008 – SES/SC 2008. 

 

2.12 PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS 

 

Em Florianópolis, a Secretaria Municipal da Saúde investe no processo de 

territorialização desde 1995
77

. Os critérios para a criação e delimitação de territórios são 

diversos, podendo considerar: 

 barreiras geográficas (mar, rios, morros, etc.); 

 condições socioeconômica e culturais similares; 

 fluxo de deslocamento das pessoas / acessibilidade; 

 agrupamento ou divisão de estruturas já definidas por outros órgãos institucionais.  

 

                                                 
77

Departamento de  Territorialização /SMS/PMF/ Mapoteca digital. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=territorializacao&menu=7 Acesso em: 15 fev. 2011. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=territorializacao&menu=7
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O planejamento territorial em saúde foi elaborado sobre toda a extensão territorial do 

município. Estes mapas são digitalizados nos programas informatizados, como o 

MacroStation e MapInfo
78

, que permitem inserir  diversos bancos de dados dos sistemas de 

informação em saúde. Os territórios foram estabelecidos em diferentes níveis, o que 

possibilita a utilização de um nível para gerar mapas temáticos e informações 

georreferenciadas, independentemente dos outros níveis. No município, a base territorial se 

apresenta em oito níveis, culminando na edificação em que é espacialmente registrado o 

domicílio da família, chegando-se até o indivíduo (GRANDO, 2006): 

I Nível: Município  

II Nível: Distritos Sanitários de Saúde  

III Nível: Centros de Saúde  

IV Nível: Áreas de Abrangência  

V Nível: Microáreas  

VI Nível: Planta de Quadra  

VII Nível: Edificações  

VIII Nível: Cadastro Família  

 

O processo de elaboração dos níveis considerou as espacializações já adotadas por 

outros órgãos e instituições de planejamento: bases territoriais utilizadas no IBGE, como os 

Setores Censitários do Censo Demográfico de 2000, as unidades espaciais de planejamento - 

UEP - do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – Ipuf -, as leis de bairros. As 

áreas de interesse social, catalogadas pela Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental – SMHSA –, foram consideradas na territorialização em saúde. Estes desenhos 

espaciais foram sobrepostos à malha viária, preservando, sempre que possível, sua correlação.  

Os limites são respeitados de maneira que a base territorial seja comungada e conhecida, 

possibilitando agregar dados diversos com os epidemiológicos (GRANDO, 2006). 

A superposição facilita a base de informações locais, pois reúne dados importantes 

para a análise epidemiológica de uma população definida. As distintas informações 

territoriais, processadas em programas informatizados, contribuem para uma aproximação da 

coincidência de delimitações, encaixando-se divisões e subdivisões de variadas origens 

(político-administrativas, geográficas, demográficas, estatísticas e outras), ajustando-se às 

necessidades do setor saúde.  

                                                 
78

 PMF, Secretaria Municipal de Saúde, Gerência de Tecnologia e Modernização, 2010. 
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I Nível: Município  

 

Florianópolis situa-se no centro-leste do estado e é banhada pelo Oceano Atlântico. 

Grande parte do município (97,23%) é insular. A área que compreende a parte continental e a 

ilha é de 436,5 km². A porção continental, com área de 12,1 km2, limita-se a oeste com o 

município de São José.
79

  

O território do município está dividido em 12 distritos administrativos
80

: 

 

 

Figura 10: Mapa dos distritos administrativos 

Fonte: Assessoria de Planejamento/SMS, 2007.  

 

                                                 
79

 Elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município de Florianópolis, 2008. 
80

 Divisão Administrativa do Município de Florianópolis. Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – 

IPUF – 2010. 
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1. BARRA DA LAGOA: criado a partir da recente Lei nº 4.806/95, de 21 fev. 1995. Sua 

área é de 4,75 km2; desmembrado do Distrito da Lagoa da Conceição, mais 

precisamente, localidade da Barra da Lagoa e Fortaleza.  

 

2. CACHOEIRA DO BOM JESUS: foi criado pela Lei Municipal n º 394, de 19 fev. 

1916. Sua área é 30,37 km2. Fazem parte deste distrito as seguintes localidades: 

Cachoeira do Bom Jesus, Vargem do Bom Jesus, Vargem Grande, Ponta das Canas e 

Lagoinha. 

 

3. CAMPECHE: foi criado recentemente, pela Lei nº 4805/95, de 21 dez. 1995. Sua área 

é 35,32 km2.  Desmembrou-se do Distrito da Lagoa da Conceição. Fazem parte do 

Campeche as seguintes localidades: Morro das Pedras, Praia do Campeche, 

Campeche e Rio Tavares.  

 

4. CANASVIEIRAS: apesar da origem remota, sua oficialização como freguesia 

ocorreu a partir da Lei Provincial nº 008, de 15 mar. 1835. Sua área é 29, 30 km2. 

Dele fazem parte: a sede de Canasvieiras e as praias de Canasvieiras, Daniela, Jurerê 

Internacional, Forte e as localidades de Vargem Pequena, Ponta Grossa e Lamim.  

 

5. INGLESES DO RIO VERMELHO: originou-se a partir de um Decreto de 11 ago. 

1831. Sua área é 20,47 km2. Fazem parte dele: as praias de Ingleses, Brava e 

Santinho e as localidades de Capivari e Aranhas.  

 

6. LAGOA DA CONCEIÇÃO: teve origem a partir da Provisão Régia de 7 jun.1750. 

Sua área é 55,28 km2. Dele fazem atualmente parte as localidades: Costa da Lagoa, 

Praia e Parque da Galheta, Praia da Joaquina, Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa, 

Retiro da Lagoa, Praia Mole e Porto da Lagoa. 

 

7. PÂNTANO DO SUL: originou-se a partir da Lei nº 1.042/66, de 12 ago. 1966 e 

instalado em 10 dez. 1967. Sua área é 47,68 km2. Dele fazem parte as seguintes 

localidades: Praia da Solidão, Praia do Saquinho, Praia do Pântano do Sul, Lagoinha 

do Leste, Praia do Matadeiro, Praia do Matadeiro, Praia da Armação, Lagoa do Peri e 

Costa de Dentro. 
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8. RATONES: foi criado pela Lei nº 620, de 21 jun. 1934, desmembrando-se do Distrito 

de Santo Antônio de Lisboa. Sua área é 33,12 km2. Sua sede é a própria localidade de 

Ratones. 

 

9. RIBEIRÃO DA ILHA: foi criado a partir de um alvará régio, datado de 11 jul. 1809. 

Sua área é 51,54 km2. Fazem parte as localidades: Alto Ribeirão, Barro Vermelho, 

Caiacangaçu, Caeira da Barra do Sul, Carianos, Costeira do Ribeirão, Freguesia do 

Ribeirão, Praia do Naufragados, Tapera e Sertão do Peri. A localidade do Morro das 

Pedras faz parte, atualmente, do Distrito do Campeche. 

 

10. SANTO ANTÔNIO DE LISBOA: originou-se da provisão régia de 26 out. 1751. Sua 

área é 22,45 km2. Fazem parte as localidades: Cacupé, Sambaqui, Barra do Sambaqui 

e Santo Antônio de Lisboa. 

 

11. SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO: originou-se da resolução régia de 11 ago. 1831. 

Sua área é 31,68 km2. Fazem parte dele as seguintes localidades: Moçambique, 

Parque Florestal e a própria sede do distrital, São João do Rio Vermelho.  

 

12. SEDE (CENTRO): Florianópolis, como distrito–sede, foi regulamentado pela Lei 

Complementar nº 001/97, de 29 set. 1997. Sua área total é 74,54 km2. É composta de 

duas áreas: a parte continental, com 12,1 km2 e a parte insular, com 62,44 km2. Este 

distrito é o único que apresenta uma legislação que designa os bairros. Através das 

Leis nº 5.504/1999, 6.087/2002 e 7.695/2008 institui a configuração de 24 bairros. A 

parte continental apresenta 11 bairros: Abraão, Balneário, Bom Abrigo, Canto, 

Capoeiras, Coqueiros, Coloninha, Estreito, Itaguaçu, Jardim Atlântico, Monte Cristo. 

A parte insular apresenta 13 bairros: Agronômica, Centro, Córrego Grande, Costeira 

do Pirajubaé, Itacorubi, João Paulo, José Mendes, Monte Verde, Pantanal, Santa 

Mônica, Saco dos Limões, Saco Grande e Trindade. 

 

II Nível: Distritos Sanitários de Saúde  

 

Os distritos sanitários, também denominados regiões de saúde ou regionais de saúde,  

se devem à necessidade de incutir mudanças na lógica da organização da rede de serviços de 

saúde e nas práticas sanitárias desenvolvidas: 
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O texto constitucional, quando define Sistema Único de Saúde, explicita a 

estruturação de uma rede de serviços regionalizada, descentralizada e hierarquizada. 

No entanto, para que se consiga atingir uma real transformação do sistema de saúde 

em vigor é fundamental que essa regionalização não se baseie exclusivamente em 

modelos teóricos que ignoram as distintas realidades locais, mas que contribua, 

concretamente, para mudança das práticas de saúde, possibilitando sua adequação 

aos problemas de saúde existentes (UNGLERT apud TEIXEIRA, 1995:35) 

  

O desafio do distrito sanitário é buscar uma maior eficiência administrativa, visando a 

um maior impacto epidemiológico sobre os problemas de saúde existentes. Desta forma, deve 

ser compreendido sob duas dimensões: a primeira, enquanto estratégia de construção do SUS 

num município e/ou conjunto de municípios; a segunda, como a menor unidade de território 

ou população, a ser apropriada ao processo de planejamento e gestão (ALMEIDA, 1998). 

O distrito sanitário traz um componente político embutido na idéia de 

descentralização, entendida como processo de reestruturação do poder e da divisão do 

trabalho no setor saúde. Neste sentido: 

 
Observa-se que as experiências de implantação dos Distritos Sanitários no Brasil 

vem possibilitando, inclusive, a reflexão sobre a própria concepção desses sistemas 

locais como modelo organizacional-gerencial de recursos/serviços, num 

determinado território e com problemas de saúde específicos (MEANA apud 

TEIXEIRA, 1995, 19). 

 

Assim, representam um instrumento de mudança na organização dos serviços de saúde 

e de sua lógica assistencial. Sua gerência deve exercer uma função estratégica de mudança. 

Faz-se necessária uma nova cultura de gestão, que aprofunde a concepção de gerência numa 

dimensão não apenas técnico-administrativa, mas também ético-política. O gerente deve se 

colocar entre a esfera política e a técnica, atento ao fato de inexistir um modelo de gestão 

abstrato, o que significa dizer que cada modelo de gestão deve ser considerado em contextos 

históricos específicos (MEANA apud TEIXEIRA, 1995). 

O processo, de construção e implantação de distrito sanitário, portanto, como 

estratégia para implementação do SUS, deve ser visto como um processo social, tal qual é o 

SUS, isto é, uma expressão concreta de uma política pública de dimensão social. Para 

convergir com esta tarefa, apresentamos a definição: “O Distrito Sanitário é compreendido, 

num território-população, como processo social de mudança das práticas sanitárias, de modo a 

adequá-la a uma lógica de organização informada pela epidemiologia” (UNGLERT apud 

TEIXEIRA, 1995, p.35). 
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Para a consolidação desse instrumento, é essencial o establecimento de uma base 

territorial. Esta deve transcender a demarcação descritiva topográfica. Deve reconhecer, no 

processo de criação poligonal, o espaço local e a relação deste pelos profissionais de saúde e 

pela população, que deverão perceber a relação saúde-doença enquanto processo socialmente 

determinado e coletivo, de tal modo que problemas específicos tenham soluções que guardem 

relação com a população e seu espaço: “O espaço local deve significar muito mais do que 

uma superfície geográfica, tendo um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, 

tecnológico, político e social que o caracteriza e se expressa num território em permanente 

construção” (UNGLERT apud TEIXEIRA, 1995, p. 36). 

 

A criação de distritos é um processo permanente, contínuo e dinâmico, que implica 

negociação e pactuação entre os diversos gestores e gerentes de serviços do SUS, com a 

participação e controle social. O que se espera dessa configuração é que a oferta de serviços e 

ações em saúde consigam atingir a satisfação plena das demandas e necessidades de saúde da 

população desse distrito (ALMEIDA, 1998). 

 Apresentamos (Figura 11) a configuração territorial do município e a distribuição 

espacial para o planejamento em saúde
81

 da rede de Atenção à Saúde em Florianópolis. 

A Rede de Atenção em Saúde apresenta cinco áreas de abrangência, compondo os 

cinco distritos sanitários. Disponibilizamos a espacialização abaixo (Figuras 12, 13, 14, 15 e 

16). 

 

                                                 
81

 Departamento de Territorialização e Cadastramento. SMS. PMF, 2010. 
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Figura 11 - Mapa Rede de Atenção em Saúde 

Fonte: Depto. Territorialização e Cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 
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Distrito Sanitário Centro 

 
Figura 12 - Mapa Distrito Sanitário 

Fonte: Depto. Territorialização e Cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 
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Distrito Sanitário Continente 

 

Figura 13 - Mapa Distrito Sanitário 

Fonte: Depto. Territorialização e Cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 
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Distrito Sanitário Leste 

 
Figura 14 - Mapa Distrito Sanitário 

Fonte: Depto. Territorialização e Cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 
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Distrito Sanitário Norte 

  
Figura 15 - Mapa Distrito Sanitário 

Fonte: Depto. Territorialização e Cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 
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Distrito Sanitário Sul  

 
Figura 16 - Mapa Distrito Sanitário 

Fonte: Depto. Territorialização e Cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 
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III Nível: Centros de Saúde 

 

A Rede de Atenção à Saúde do município conta com 69 unidades locais, distribuídas 

conforme quadro abaixo: 

 
Distrito Sanitário Centro  5 Centros de Saúde  

1 Distrito Sanitário Centro 

1 Policlínica Municipal Centro 

1 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

1 Centro de Atenção Psicossocial para Criança e 

Adolescentes- CAPSi   

1 Farmácia Escola UFSC / PMF      

1 Administração Central Sede 

1 Administração Central Vigilância em Saúde - 

VISA  

Distrito Sanitário Continente 11 Centros de Saúde  

1 Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e 

Outras Drogas - CAPS ad 

1 Distrito Sanitário Continente 

1 Policlínica Municipal do Continente 

1 Laboratório Municipal Aracy Vaz Callado 

Distrito Sanitário Leste 9 Centros de Saúde  

1 Distrito Sanitário Leste 

1 Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e 

Outras Drogas - CAPS ad Ilha 

1 Centro de Controle de Zoonoses 

 

Distrito Sanitário Norte 11 Centros de Saúde  

1 Distrito Sanitário Norte 

1 Policlínica Municipal Norte 

1 Unidade de Pronto Atendimento 24 horas  

 

Distrito Sanitário Sul 13 Centros de Saúde  

1 Distrito Sanitário Sul 

1 Policlínica Municipal Sul 

1 Unidade de Pronto Atendimento 24 horas  

 

Figura 17 - Composição da Rede de Atenção à Saúde 

Fonte: Diretoria de Atenção Primária. SMS/PMF/2010. 
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IV Nível: Áreas de Abrangência  

 

CENTRO DE SAÚDE SANTINHO 

 

Figura 18 - Mapa Centro de Saúde  

Fonte: Depto Territorialização e Cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 
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A Secretaria Municipal de Saúde leva em consideração as orientações e normativas 

do Ministério da Saúde para dividir o território no que tange às áreas de responsabilidade dos 

centros de saúde, em especial no desenho das áreas de abrangência e de influência. 

Atualmente, a espacialização encontra-se com 108 áreas, 103 delas contempladas com as 

equipes do Programa Saúde da Família e cinco, com equipes do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde.
82

 

As áreas de abrangência são territórios de responsabilidade das equipes de saúde para 

aplicarem a vigilância em saúde, com ações em rede, integradas, tendo por meta educar, 

promover e proteger a saúde. É patente e necessária a convivência com a área de influência, 

pois um centro de saúde não se limita à sua área de abrangência (GRANDO, 2006). 

Conceitua-se área de abrangência como: 

 
Esse conceito se refere a uma área geográfica definida ou a ser definida no processo 

de territorialização, tendo como ponto de referência os serviços básicos de saúde 

(centro de saúde, posto de saúde, unidade básica de atenção à família, etc.). 

Operacionalmente, significa identificar e quantificar numa dada área geográfica a 

população adstrita a cada serviço de saúde, que terá a responsabilidade pelos 

cuidados sanitários dessa população, num processo de identidade recíproco, que 

poderá ser feito segundo diferentes modalidades (ALMEIDA, 1998, p. 22). 

 

A área de influência define-se pela lógica assistencial gerada por pressão de 

demanda. Centros de saúde com maior oferta de serviços e mais acessíveis terão áreas de 

influências associadas à sua área de abrangência (GRANDO, 2006). 

A área de influência, quando referência de serviços, pode ser institucionalizada: 

 
É um conceito operacional que define os serviços de saúde do município ou região 

considerados como de referência para as populações das áreas de abrangência dos 

serviços básicos de saúde. Essas referências dizem respeito à necessidade de 

realização de procedimentos para o diagnóstico e/ou terapia e/ou reabilitação, que a 

maioria dos serviços básicos das áreas de abrangência não realizam 

(ALMEIDA,1998:22). 

 

O município de Florianópolis apresenta dois tipos de áreas de abrangência: o que 

delimita os territórios dos distritos sanitários e o que delimita os territórios dos centros de 

saúde.  

As áreas de abrangência dos centros de saúde chegam a 49, correspondendo a cada 

centro de saúde existente na Rede de Atenção à Saúde. 
83
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 Departamento de Territorialização e Cadastramento /SMS/PMF, 2010. 
83

 Ver III nível: Centros de Saúde. Dados 2010. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=mapas+2010&menu=7  

Acesso em: 17 fev. 2010. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=mapas+2010&menu=7
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V Nível: Microáreas  

 

Recorte sinalizando algumas microáreas da área de abrangência do Centro de Saúde Santinho. 

 

Figura 19 – Microárea da área de abrangência do Centro de Saúde Santinho 

Fonte: Depto. Territorialização e cadastramento/ SMS/PMF, 2010. 

 

 A microárea é um nível de agregação territorial de interesse da saúde, onde atuam o 

agente comunitário de Saúde dos Programas Saúde da Família - PSF e os agentes 

comunitários de Saúde - PACS. 

 A construção de uma microárea considera o número de pessoas que residem no 

território, suas condições ambientais e socioeconômicas e o registro de marcadores em saúde 

(situações e agravos que têm acompanhamento do Ministério da Saúde, como diabetes, 

hipertensão, crianças, idosos, gestantes) (BRASIL, MS, 2000). 
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 A modelagem das microáreas sofre redesenho devido à elevação do número de 

marcadores em saúde, sob pena de a equipe de saúde e o agente comunitário não 

desempenharem a cobertura e o acompanhamento. A configuração de uma microárea com 

elevados marcadores é de 150 edificações, ou 700 habitantes, em média. Uma das orientações 

do Ministério é que uma equipe de saúde da família deve ter uma área de atuação de até 4.000 

pessoas (BRASIL, MS, 2000). 

 Cabe destacar que a Secretaria Municipal de Saúde tem autonomia para modelar os 

desenhos territoriais, pois, para que a territorialização seja otimizada, prevalecem as 

características próprias do município e de sua população
84

. Cada microárea contém, 

aproximadamente, 250 edificações. Em áreas de balneário e de alto padrão aquisitivo, ou seja, 

habitações de classe média e alta, as microáreas podem conter um número maior de 

edificações, em torno de 400. Em áreas de interesse social, as microáreas contêm 100 

edificações, aproximadamente, devido à maior vulnerabilidade dos moradores: 

 
Quando se trabalha com o enfoque de risco, objetiva-se a atenção à saúde das 

pessoas, famílias e comunidades, baseada no conceito de risco, o qual traduz a 

probabilidade de alguém, ou um grupo populacional, de sofrer um dano em sua 

saúde. Tal conceito baseia-se na maior probabilidade de um grupo de pessoas 

adoecer ou morrer, ou seja, de ser mais vulnerável a determinados agravos, como 

resultado de uma série de características biológicas, genéticas, ambientais, 

psicológicas, sociais, econômicas e outras que, interrelacionadas, conferem um risco 

próprio a esse grupo específico (BRASIL,MS, 2000, p.38). 

 

 O ajuste de desenho territorial das áreas de abrangência e microáreas acontece quando 

a equipe de saúde avalia ser necessário. Ocorrem reuniões semanais por equipe de saúde da 

família e um encontro mensal entre a coordenação do Centro de Saúde e as equipes do PSF, 

durante o qual são abordadas questões sobre o território e sua funcionalidade. O 

encaminhamento para alteração de modelagem do território compreende uma solicitação do 

centro de saúde para o seu distrito sanitário e este o encaminha à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Departamento de Territorialização e Cadastramento realiza as alterações territoriais 

junto com a equipe do PSF, respeitando as propostas levantadas no Centro de Saúde. Desta 

forma, a territorialização em saúde é dinâmica e processual. O território, neste contexto, é 

visto como uma relação entre a construção e transformação que se dá entre os cenários 

naturais e a história social que os homens inscrevem e produzem: “O território em saúde não é 

apenas um espaço delimitado geograficamente, mas um espaço onde as pessoas vivem, 

estabelecem suas relações sociais, trabalham e cultivam suas crenças e cultura” (BRASIL, 
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 Portaria nº 283 /SMS/PMF, 2007. 
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MS, 2008a, p. 11). O processo de territorialização é de importante contribuição na formulação 

do planejamento em saúde, pois reflete as condições e as relações de vida de uma determinada 

população. 

 

VI Nível: Planta de Quadra  

 

Dentre as plantas, escolhemos a da microárea código 98002, do Centro de Saúde 

Santinho (Figura 20) (Anexo 4 Planta de Quadra código 2458030). 

 

 

 

Figura 20 - Planta de Quadra código 2458097 

Fonte: Depto. Territorialização e Cadastramento / SMS/PMF, 2010. 

 

A planta de quadra é composta por: lotes, número do lote, unidades, tipo das unidades 

(comércio ou residência), nome dos logradouros e face de quadra. Em seu cabeçalho, 

encontra-se o número do distrito, do setor e da quadra. Também constam o bairro, a área da 

quadra, a data de atualização, a escala e a inscrição anterior: “A planta de quadra é a menor 

unidade cartográfica do Cadastro Técnico Imobiliário Urbano, e constitui o principal 

elemento cartográfico de suporte às atividades de medição e reambulação dos móveis. É uma 

planta esquemática da quadra subdivida em lotes.”
85
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Para a construção da base territorial da saúde, foram utilizadas as cartografias 

disponíveis no Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – Ipuf - e no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Em 1995, no início do processo de territorialização, não havia mapas digitalizados 

disponíveis. Entre o período de 1995 e 2000, o trabalho de criação territorial foi realizado de 

forma artesanal pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, utilizado cartografia 

em papel e croquis em campo. Este trabalho foi de grande volume, pois o município, em 

planta cartográfica, é apresentado em 99 folhas distritais, cada uma subdividida em 4, 

perfazendo um total de 396 mapas. O número de plantas de quadras no município é de 3.369. 

O volume total, porém, é maior, pois algumas delas são articuladas em sequência alfabética 

(a,b,c,d..), aproximando-se de 6.000 unidades.
86

  

No início do anos 2000, a necessidade de incorporar técnicas de geoprocessamento 

começa a ser discutida na prefeitura, em especial na Secretaria Municipal de Saúde. Esta 

tecnologia utiliza recursos de computação gráfica e processamento digital de imagens, 

associando informações geográficas a banco de dados, realizando localização espacial mais 

precisa, economizando tempo e deslocamento, uma vez que a sobreposição de mapas é 

realizada no computador. Em contrapartida, exige aquisição de equipamentos de informática e 

treinamento dos funcionários, entraves que dificultam sua consolidação (DAVIS, Jr. 1999). 

Também foram utilizados os setores censitários do IBGE na elaboração da 

territorialização em saúde. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta de dados 

utilizada pelo IBGE, formada por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural. 

A formação de um setor censitário para levantamento demográfico é baseado no número de 

domicílios particulares. Cada setor censitário urbano possui 350 domicílios. No setor 

censitário rural, o número pode ser menor, devido à extensão da área. Na construção dos 

setores censitários, são utilizados logradouros, plantas de quadras e outras informações 

fornecidas pelos municípios. No Censo Demográfico de 2000, o território de Florianópolis foi 

dividido em 460 setores censitários, 432 deles urbanos e 28, rurais.
87

 

A sobreposição dos setores censitários ocorreu através da aplicação do desenho dos 

460 setores sobre a malha viária do município. O IBGE, no processo de construção dos 

setores censitários, utiliza as divisões e delimitações territoriais legalizadas no município. Em 

Florianópolis, os setores censitários respeitam os polígonos dos distritos administrativos e os 
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 Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF – PMF, 1995. 
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 Em cada censo demográfico, os setores censitários sofrem alterações. Para o Censo Demográfico de 2010, o 

território de Florianópolis foi dividido em 621 setores, sendo 603 setores urbanos e 48 setores rurais. IBGE. 

Setores Censitários, 2010. http://www.ibge.gov.br/home/ Acesso em: 25 fev. 2011. 
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limites da Lei de Bairros do Distrito Sede de Florianópolis. A correlação da base territorial, 

pelo IBGE e pela prefeitura, é importante para que os dados possam ser compartilhados 

através do banco de dados destes órgãos.  

 

Setor Censitário 

 

 

Figura 21: Setor Censitário 

Fonte: Censo Demográfico. IBGE, 2010. 

 

A área da Vila do Arvoredo abrange três Setores Censitários do Censo Demográfico 

do IBGE 2011. Um deles é classificado como urbano (código 420540720000002); dois, como 

rurais (código 420540720000043 - Anexo 5 – e código 420540720000043 - área de dunas).
88

   

 

VII Nível: Edificações  

 

Este nível permite conhecer a localização da habitação do usuário, o que possibilita 

averiguar as condições de infra-estrutura e de salubridade do entorno. 
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Planta de Quadra com a edificação identificada 

 

 

Figura 22 - Planta de Quadra com edificação sinalizada 

Fonte: Edificações. Depto.Territorialização/ SMS/PMF, 2010 

 

VIII Nível: Cadastro Família 

  

 O cadastro família (Anexo 6) é aplicado na residência de uma família pelo agente 

comunitário de saúde e é uma orientação do Ministério da Saúde para viabilizar o Programa 

Saúde da Família. 

O cadastro família permite obter informações das condições socioeconômicas e de 

infraestrutura da família:  

 

Serão identificados os componentes familiares, a morbidade referida, as condições 

de moradia, saneamento e condições ambientais das áreas onde essas famílias estão 

inseridas. Essa etapa inicia o vínculo da unidade de saúde/ equipe com a 

comunidade, a qual é informada da oferta de serviços disponíveis e dos locais, 

dentro do sistema de saúde, que prioritariamente deverão ser a sua referência 

(BRASIL, MS, 1997, p. 12). 

 

A equipe de saúde, munida desses dados, passa a conhecer a realidade das famílias 

pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características 

sociais, demográficas e epidemiológicas. Os principais problemas de saúde são identificados, 

bem como as situações de risco às quais a população que ela atende está exposta. A equipe 

PSF tem condições de elaborar, com a participação da comunidade, um planejamento local 

para enfrentar os determinantes da relação saúde-doença. Desta forma, é possível 

desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os problemas de saúde 
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identificados e prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à 

demanda, organizada ou espontânea, no centro de saúde, na comunidade, no domicílio e no 

acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial ou hospitalar.
89

  

As informações do cadastro família são digitadas e geram o banco de dados que 

alimenta o Programa Saúde da Família, no município e no Ministério da Saúde. Esses dados 

geram relatórios para controle e avaliação. Podem ser confeccionados mapas temáticos da 

área de abrangência do centro de saúde e dos demais níveis da territorialização em saúde 

utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde. 

 

2.13 CONHECENDO FLORIANÓPOLIS 

 

2.13.1 As Áreas de Interesse Social de Florianópolis 

 

A situação de exclusão identificada no município demanda atenção devido à 

precariedade das condições de vida de seus moradores. Estes territórios são classificados 

como Área de Interesse Social – AIS - pela Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental – SMHSA.
90

 Em 2007, esta mesma secretaria realizou um levantamento, 

registrando a existência de 44 localidades  distribuídas na ilha e 20, na parte continental, 

totalizando 64 áreas AIS
91

 (Anexo 7). 

As AIS, para serem classificadas como áreas carentes, devem apresentar um ou mais 

dos critérios listados abaixo:
92

 

 Baixa Renda Familiar  

São áreas ocupadas por casas e barracos de famílias de baixa renda. O rendimento 

da maioria das famílias é de até três salários mínimos. 

 Precariedade Habitacional 

Há uma presença significativa nestes aglomerados de casas e barracos em situação 

precária. Precariedade notória no uso do material construtivo, no tamanho e 

utilização dos cômodos e/ou pelo adensamento excessivo destes cômodos. 
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 BRASIL, MS, Departamento de Atenção Básica – DAB. http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php#equipes 

Acesso em: 20 fev. 2011. 
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 Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA, PMF, 2007. 
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 Critérios elaborados pela Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental e pela Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 2007. 
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 Precariedade da Rede de Infraestrutura 

Há uma precariedade no atendimento e na oferta de serviços pela rede de 

infraestrutura. O acesso e o atendimento destes serviços são incompletos, 

insuficientes ou até mesmo ausentes nestes aglomerados de baixa renda. Entende-

se, por rede de infra-estrutura: redes de água, luz, drenagem, esgoto e 

pavimentação. 

 Precariedade Ambiental e Áreas de Risco 

Muitas das casas destes aglomerados de baixa renda estão construídas em locais 

ambientalmente impróprios, como encostas de morros suscetíveis a 

desmoronamento, áreas de preservação permanente, áreas verdes, nascentes de 

rios, áreas de mangues e dunas, áreas próximas a rios, córregos, canais e praias 

suscetíveis a alagamentos. 

 Precariedade na Posse da Terra 

São áreas públicas ou privadas adquiridas de maneira irregular e/ou clandestina; 

em situação juridicamente ilegal, não apresentam titulação pública da terra, 

escritura (pública ou de posse), regularização fundiária e/ou demais 

documentações cartoriais. 

 Precariedade dos Equipamentos e Serviços Urbanos 

São áreas parcial ou totalmente desprovidas de serviços e equipamentos públicos, 

seja pela ausência, seja pela grande dificuldade de acesso. Por equipamentos e 

serviços públicos entendem-se: creches, postos de saúde, segurança pública, 

ônibus e escolas. 

 

Várias questões contribuem para a formação das áreas carentes, em especial a 

migração, o elevado déficit habitacional, as políticas sociais deficitárias, a rápida urbanização, 

o empobrecimento da população, a concentração de renda e a segregação espacial urbana 

(MIRANDA, 2010).  

Analisando o período de 1987 a 2007, observamos que as favelas cresceram por toda a 

cidade (Tabela 1)  
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Tabela 1 – Crescimento do número de favelas. Período 1987 – 2007 

Região 

 

Favelas 

em 

1987 

Favelas 

em 

2007 

% de 

Crescimento 

1987 a 2007 

População 

Residente 

nas áreas de 

favelas em 

1987 

População 

Residente 

nas áreas de 

favelas em 

2007 

% de 

Crescimento 

1987 a 2007 

Continental 19 20 5% 11.337 15.113 33% 

 

Insular 21 44 110% 16.654 36.489 121% 

 

Total 40 64 60% 27.681 51.601 85% 

 

Fonte: Dados de 1987 – Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF -; dados de 2007 – Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. 

 

Em Florianópolis, a questão da migração tem dois olhares: os migrantes desejados e os 

migrantes indesejados. Escolhida como a capital turística do Mercosul,
93

 por suas belezas 

naturais, nacional e internacionalmente conhecidas, a qualidade de vida é utilizada pelas 

agências de publicidade e por órgãos governamentais para atrair turismo e investimentos. Os 

migrantes desejados são os que aqui chegam para contribuir com o desenvolvimento 

econômico, turístico, empresarial e vão morar em lugares nobres, como Jurerê Internacional e 

Beira Mar Norte, fortalecendo a construção civil com novas edificações.  

Os indesejados são os expulsos do campo, vítimas do êxodo rural, fugidos de 

enchentes, os que vêm em busca de melhores condições de vida, enfim, vistos como 

causadores de problemas sociais. Estes, muitas vezes, ocupam áreas de preservação, 

constroem casas irregulares, são clandestinos e engrossam as favelas. A visão reducionista 

sobre a migração dos pobres é inconcebível e inaceitável. A contribuição deste imigrante é a 

de um trabalhador, como é possível conferir pelo crescimento e desenvolvimento econômico, 

em especial na utilização da mão-de-obra e na construção da cidade. Faz-se necessário romper 

com esta visão de migração e criar programas e projetos de inclusão. A relação migração-

favelas exige análises cuidadosas, não permitindo uma relação direta, mas procurando realizar 

estudos e pesquisas que se debrucem sobre a composição e formação das áreas carentes. 

Nas áreas de interesse social, os problemas urbanos e a exclusão territorial fazem parte 

da vida cotidiana tecida pela desigualdade social. Maricato (2000) mostra como a sociedade é 

perversa com os excluídos, que, de vítimas, são transformados em vilões, pois são vistos 

como inimigos da qualidade de vida e do meio ambiente devido às ocupações irregulares. A 

ilegalidade é decorrência de um processo de urbanização que segrega e exclui:  

                                                 
93

 Mercado Comum do Sul. União aduaneira para livre comércio intrazona e política comercial comum entre 

quatro países da América do Sul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_aduaneira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livre_com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai


109 

 

 

 
No Brasil, onde jamais o salário foi regulado pelo preço da moradia, mesmo no 

período desenvolvimentista, a favela ou o lote ilegal combinado à autoconstrução 

formam partes integrantes do crescimento urbano sob a égide da industrialização 

(MARICATO, 2000, p. 155).  

 

Segundo a autora, a escassez de moradias e a segregação territorial são produtos do 

mercado. Este investe na lógica da geração e captação das rendas fundiárias e imobiliárias. 

O elevado crescimento das moradias precárias, sem uma urbanização adequada, 

compromete a qualidade de vida dos que moram em favelas e, consequentemente, dos que 

também moram em outras partes da cidade. Entender a dinâmica do crescimento das favelas, 

identificando causas e contribuindo com a tomada de decisões, é de grande relevância para os 

programas de urbanização.  

Compartilhamos da definição de favelas apresentado por Maricato: “Trata-se da 

ocupação da terra alheia (frequentemente pública ou de propriedade confusa) por falta de 

alternativas, na maioria absoluta dos casos” (MARICATO, 2000:153). 

 

Desta forma, a condição jurídica da propriedade do lote serve de parâmetro para a 

classificação de uma ocupação como regular ou irregular. Uma realidade presente para 

milhares de brasileiros: 

 

Favela, na realidade do Brasil de hoje, abrange milhões de pessoas 

excluídas dos sistemas financeiros formais da habitação e do acesso a 

locais de moradia com infraestrutura mínima, com terra regularizada e 

urbanizada. Frente a esta condição, tais pessoas acabam por ocupar as 

chamadas áreas de risco, como encostas e locais inundáveis (MIRANDA, 

2010, p. 22). 

 

 Kowarick (1982) denuncia a espoliação urbana. A ação da espoliação urbana é 

possível, segundo o autor, devido ao “modelo” capitalista de desenvolvimento, por suas 

características nitidamente selvagens. Afirma que o espaço urbano se modela sob os ditames 

do mercado imobiliário, cujos reflexos sobre a formação do meio ambiente social são 

marcadamente excludentes, orquestrados pela especulação fundiária, para a qual as áreas 

vazias devem permanecer socialmente ociosas à espera de valorização. As atuações do Estado 

em políticas de infraestrutura são direcionadas à população de renda mais alta, valorizando 

ainda mais seus lotes. Quando direcionadas a áreas densamente povoadas, as obras públicas 

provocam valorização imobiliária, uma nova roupagem que acaba “expulsando” os moradores 

de baixa renda. Salienta que o Estado mantém o processo de exclusão através de um aparato 
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de controle e repressão que desarma as formas de protesto e reivindicação (KOWARICK, 

1982). 

 Para analisar as áreas de interesse social na sua gênese, faz-se necessário entender 

como interagem a dinâmica urbana, a mobilidade espacial da população, os processos de 

migrações e a exclusão social. O planejamento, para ser consistente, tem de levar em conta a 

realidade urbana que pretende regulamentar. A produção teórica e a criação de mecanismos 

de regulação urbanística sobre a ocupação de nossa cidade é materializado em leis. Muito da 

nossa legislação promulga a defesa e a preservação da natureza, propondo-se minimizar os 

problemas urbanos. Somos bem-providos de leis. Podemos citar: Constituição Federal, 

Constituição Estadual, Lei Orgânica dos Municípios, leis de zoneamento, código de obras, 

leis de parcelamento do solo, planos diretores, etc. Entendemos que o embaraço não está em 

nossa vasta legislação, mas no abismo entre o aparato regulatório e a gestão urbana. O espaço 

social é produto de uma sociedade, o que lhe confere, intrinsecamente, suas contradições. 

Vemos nas áreas de exclusão social de nossa cidade a materialidade dessas contradições. No 

nosso entender, essa população deve ser alvo prioritário de programas e ações por parte da 

prefeitura. 

 O desafio prescreve que o planejamento deve versar sobre a cidade, mas não se limitar 

a ela. Deve primar pela integração regional por meio de ações articuladas com os demais 

municípios para conhecer sua população e a do entorno. Desta forma, podem-se compreender 

os fluxos migratórios e a mobilidade espacial e criar políticas públicas com viabilidade 

econômica de combate à pobreza e, sobretudo, desenvolver programas e projetos de políticas 

redistributivas que enfrentem a desigualdade (BARROS, 2001). 

 

2.13.2 Processo de Migração em Florianópolis 

 

Em Florianópolis, como em outras cidades brasileiras, o crescimento econômico e 

demográfico não aconteceu de forma homogênea. Compreender a dinâmica urbana nos 

remete a aspectos da mobilidade espacial, migração e exclusão urbana, entre outros. O 

advento do turismo contribuiu para acelerar a urbanização e o desenvolvimento econômico no 

município. Em contrapartida, porém, a modernização econômica redesenhou a cidade, 
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atingindo a paisagem natural. A ocupação da cidade, na ausência de um planejamento, reflete 

um desenho urbano aleatório e caótico: 

 
Florianópolis é considerada uma cidade com boa qualidade de vida e atrai constantes 

fluxos migratórios. Por outro lado, este fato propiciou a formação de muitas favelas, 

principalmente nas últimas décadas. Uma parcela dos moradores das favelas é 

constituída de migrantes, população de baixa renda que foi excluída do meio rural e 

que veio morar nestes espaços de pobreza (MIRANDA, 2010, p. 28). 

 

A migração tem um grande impacto no crescimento e desenvolvimento de nossa 

cidade. Pesquisa realizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina S.A. – Epagri - e do Centro de Estudos de Safras e Mercados – Cepa - em 2006, 

levantou o processo de migração nos municípios de Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e São 

José. Este estudo permitiu cadastrar aproximadamente 33 mil famílias carentes, 25% das 

quais (8.605) constituídas de migrantes rurais, que nos últimos 50 anos abandonaram o campo 

(CASAGRANDE, 2006). O público-alvo são as populações migrantes do meio rural que 

habitam hoje as áreas de favelas nos centros urbanos da Grande Florianópolis. A importância 

deste levantamento é de conhecer as causas da migração rural-urbana e verificar as condições 

de vida em que se encontram essas famílias, que permanecem residindo nas áreas carentes dos 

referidos municípios.
94

 

 

Tabela 2 –– Principais motivos que levaram a abandonar a atividade agrícola - Região pesquisada: Biguaçu, 

Florianópolis, Palhoça e São José 

Causas da Migração Frequência relativa dos migrantes por município e região (%) 

Biguaçu Florianópolis São José Palhoça Região 

1. Renda muito baixa 27,0 23,6 23,9 27,9 25,4 

2. Busca de remuneração mais 

garantida 

18,9 

 

23,7 20,0 15,7 19,9 

3. Falta de terra própria 9,9 12,7 13,1 16,3 12,8 

4. Trabalho agrícola muito 

pesado 

11,3 11,5 5,9 8,5 9,3 

5. Não recebia atendimento à 

saúde 

3,2 7,5 8,9 6,2 6,6 

6. Falta de mão-de-obra para 

trabalhar na terra 

4,5 3,0 3,6 5,9 4,1 

7. Casamento 3,4 2,6 4,5 3,7 3,5 

8. Idade avançada para trabalhar 

na agricultura 

6,7 1,5 2,1 2,7 3,2 

9. Falta de escola para os filhos 1,6 3,7 4,6 2,4 3,2 

10. Seguir os filhos que vieram 

para a cidade 

1,7 2,6 2,5 1,9 2,2 

(cont.) 
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2006. 
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(conclusão) 

11. Falta de transporte coletivo 

(linha de ônibus) 

2,0 1,6 2,0 1,9 1,9 

12. Proibição médica devido ao 

agrotóxico 

0,5 0,8 1,2 1,7 1,0 

13. Outros motivos 9,3 5,3 7,9 5,0 6,9 

Fonte: CASAGRANDE, W. A. Causas da migração rural urbana na região da Grande Florianópolis; relatório de 

pesquisa - Síntese regional. Florianópolis: Epagri - Cepa, 2006. 

 

Os dados indicam que a justificativa econômico-financeira é a grande motivação. As 

alternativas 1 e 2, centradas na renda, foram responsáveis por mais de 45% dos casos de saída 

do meio rural nos quatro municípios pesquisados. Com 12,8%, os entrevistados da região 

consideraram a “falta de terra própria” como uma das causas determinantes do êxodo. As 

causas “trabalho agrícola muito pesado” e “não recebia atendimento à saúde” revelam a 

insatisfação dos agricultores. No caso do trabalho pesado, observa-se que o intenso esforço 

físico nem sempre era compensado, seja quanto à renda, seja quanto ao reconhecimento 

público. Na questão da saúde, o descaso com a oferta de serviços e deslocamento, muitas 

vezes, para cidades vizinhas para obter atendimento em saúde, são motivações para 

procurarem a cidade.
95

 

As regiões do Planalto de Lages e Oeste Catarinense foram as que mais contribuíram 

no processo de migração rural-urbana para nos municípios de Biguaçu, Florianópolis, Palhoça 

e São José, conforme tabela 3.  

 

TABELA 3 - Local de origem dos migrantes - Região pesquisada: Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e São José 

Municípios 

 

Frequência relativa por município de origem(%) Frequência de 

outros estados Do próprio 

município 

Municípios da 

Região Oeste 

Municípios da 

Região do 

Planalto 

Municípios de 

outras regiões 

Biguaçu 58,6 13,1 3,4 15,0 9,9 

Florianópolis 1,7 17,9 29,3 10,9 40,2 

Palhoça 15,4 23,1 17,5 29,0 15,0 

São José 10,4 25,9 17,5 26,4 19,8 

Fonte: CASAGRANDE, W. A. Causas da migração rural urbana na região da Grande Florianópolis; relatório de 

pesquisa -síntese regional. Florianópolis: Epagri - Cepa, 2006. 

 

Pela coluna “do próprio município”, Biguaçu se destaca com 58,6% de suas famílias 

provenientes de seu próprio território. Esses deslocamentos de outras áreas do município, e 

que resultam em moradias nas favelas, denotam o processo de empobrecimento das pessoas. 

O município de Palhoça ocupa a segunda posição, com 15,4% das famílias que abandonaram 

o campo, mas permanecendo em áreas urbanas carentes do próprio município. Em 
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Florianópolis, os entrevistados que apontam como local de origem a região Oeste são 17,9%; 

29,3% são oriundos da região do Planalto. Os dados nos permitem ver Florianópolis como um 

polo de atração de migrantes, pois o percentual de 40,2% de procedentes de outros estados é 

elevado. Em São José, o percentual é de 19,8%, conferindo-lhe o segundo lugar em atração 

aos migrantes de outros estados.
96

  

Analisaremos o local de procedência do responsável pela família da Vila do Arvoredo 

(Tabela 4): 

  

Tabela 4 - Local de procedência do responsável pela família 

LOCAL DE ORIGEM % 

GRANDE FLORIANÓPOLIS 9% 

OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA 33% 

PARANÁ 25% 

RIO GRANDE DO SUL 20% 

OUTROS ESTADOS 7% 

NÃO INFORMOU 6% 

TOTAL 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Na comunidade Vila do Arvoredo, o levantamento do local de procedência do 

responsável pela família aponta que 33% são de regiões do interior do estado. Somando a este 

percentual os dados da região da grande Florianópolis, atingimos o valor de 42%, 

caracterizando um processo de mobilidade populacional intraestadual. Em seguida, vêm as 

cidades do estado do Paraná, com 25% da procedência e, após, Rio Grande do Sul, com 20%. 

Quando analisamos os dados de Florianópolis apresentados na pesquisa da Epagri
97

 e 

os comparamos com os coletados na Vila do Arvoredo pela pesquisa da SMHSA
98

, 

percebemos que esta localidade se formou, majoritariamente, por migrantes procedentes do 

próprio estado, seguidos de migrantes provenientes do Paraná, com percentual de 25%, e do 

Rio Grande do Sul, com 20%.  

A ausência de políticas públicas de planejamento habitacional resulta no descaso com 

esta população, à qual, muitas vezes, não restava senão a alternativa de ocupar as áreas 
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periféricas e carentes. Nessas áreas, as moradias são irregulares, precárias e desprovidas de 

infraestrutura, transformando-se em territórios de exclusão e favela (MIRANDA, 2010). 

O Brasil, historicamente, convive com a desigualdade na distribuição de renda e em 

elevados níveis de pobreza. É necessário revelar, porém, que o Brasil não é um país pobre, 

mas um país com muitos pobres, com uma população que se movimenta em busca de melhor 

qualidade de vida, atrás de condições mínimas de dignidade e cidadania. Movimento lido 

como dinâmica populacional, culminando em migrações de várias matizes: internacionais, 

internas, intrarregionais, inter-regionais, pendulares. 

Entender a migração nos dias de hoje requer uma visão mais ampliada, em que 

aspectos culturais e sociais se destacam, embora a motivação econômica ainda tenha grande 

peso. As dificuldades de trabalho e a perversa desigualdade na distribuição da renda e das 

oportunidades de inclusão econômica e social parecem, ainda, ser a mola propulsora do fluxo 

migratório (OLIVEIRA, 2006). 

Analisaremos, brevemente, os movimentos migratórios na recente história brasileira. 

Estes movimentos revelam sua ligação ao processo de mudança da economia e à criação de 

novos polos de desenvolvimento. A dinâmica populacional sofre as influências da 

subordinação ao capital, desenhando as migrações internacionais, internas rurais-rurais e o 

início das migrações rurais-urbanas. Desta forma, o deslocamento populacional, é 

compreendido enquanto processo histórico-social (OLIVEIRA, 2006). 

Os ciclos econômicos brasileiros, associados à situação global e aos respectivos 

reflexos no espaço, revelam as mudanças ocorridas em nossa sociedade. De acordo com 

Singer (1980 apud OLIVEIRA, 2006), é a configuração histórica que dá sentido a um 

determinado fluxo migratório. Por exemplo, as migrações internas foram intensificadas a cada 

ciclo de atividades econômicas desenvolvidas no Brasil (pau-brasil, açúcar, pecuária, 

mineração, borracha, café, etc.), pois davam origem a novos centros econômicos e, 

consequentemente, a novos núcleos de ocupação. Em muitos destes ciclos, utilizou-se mão-

de-obra escrava. Vivenciamos a migração compulsória, o deslocamento forçado de pessoas 

para o trabalho não assalariado, valendo-nos do tráfico de escravos africanos e dos indígenas. 

Na primeira metade do século 19, deu-se a mão-de-obra livre, não assalariada, com imigrantes 

europeus, vindos no período em que o Brasil passou de economia basicamente extrativista a 

economia agrária exportadora, marcando uma fase pré-capitalista fortemente ligada ao ciclo 

do café: 

 
Experimentava-se, já naquele momento, uma espécie de ´mundialização´ desses 

processos demográficos, sociais e econômicos, que no caso brasileiro envolvia ao 
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menos três continentes Americanos, Africano e o Europeu. Esse fenômeno 

manifestava-se com uma temporalidade bem mais lenta, onde transportes e 

comunicações se confundiam (OLIVEIRA, 2006, p. 3). 

 

O incremento de fluxos migratórios ligados à introdução de mão-de-obra assalariada 

teve início com o desenvolvimento da economia cafeeira, associada ao fim da escravidão e ao 

contexto econômico e demográfico europeu. Na segunda metade do século 19, configuram-se 

no cenário das relações de produção a introdução da mão-de-obra assalariada e a importação 

de trabalhadores estrangeiros: 

 
Nessa etapa é possível falar de mobilidade da força de trabalho subordinada ao 

capital, que atuou sobre ela na escala global e na escala local, levando-a, num 

primeiro momento, a um deslocamento ultramarino, para, porteriormente, já no 

Brasil, implementar deslocamentos internos. Esses imigrantes, quando aqui 

chegaram, dirigiram-se principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (PATARRA, 2003 apud OLIVEIRA, 2006:4). 

 

A partir dos anos 1930, iniciou-se o declínio da economia cafeeira e se deu início à 

industrialização, que demandava um expressivo contingente de mão-de-obra, resultando no 

processo de êxodo rural. Isto resultou em urbanização concentrada nas regiões metropolitanas 

e em desigualdades regionais, já que o modelo de produção adotado era concentrador de 

atividades econômicas e de população. As migrações internas se destacam, nesse período, 

facilitadas pelas redes de transporte e comunicações. Ocorre a expansão das áreas de 

fronteiras agrícolas (Paraná, interior de São Paulo, Goiás e Mato Grosso) e a diminuição dos 

fluxos de imigrantes internacionais. 

O período entre os anos 1950 e 1970 foi de industrialização de grande porte, como 

metalurgias, indústrias de minério de ferro, petroquímicas, refinarias de petróleo, entre outras. 

A agricultura passa a se subordinar à indústria. Esta redesenha o cenário urbano, 

desenvolvendo uma urbanização concentrada nas regiões metropolitanas. Novos espaços no 

território nacional emergem, pela articulação nacional do mercado de trabalho, da integração 

econômica e das migrações.  

Este modelo de produção começou a declinar nos anos 1970, como decorrência da 

valorização do solo urbano, da força de trabalho sindicalizada, da poluição, da violência, etc., 

dando início ao processo de desconcentração industrial e deslocamentos de curta e média 

distância. Nessa etapa, destacam-se o crescimento das cidades médias, as mudanças nas 

migrações internas, passando de deslocamentos de longas distâncias a de curta e média e a 

desconcentração produtiva. 
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A partir da década de 1980, os movimentos populacionais experimentam mudanças 

significativas. Nossas metrópoles apresentam um menor crescimento e o cenário passa a ser 

pautado pela redução das taxas de natalidade e pelo baixo impacto dos saldos migratórios. 

Áreas de periferias metropolitanas e cidades de porte médio passam a constituir os novos 

destinos, com expoente crescimento populacional. Destacam-se o incremento das migrações 

intrarregionais, a diminuição da migração rural-urbana, o aumento da migração de retorno e a 

imigração internacional, com o início da emigração para os EUA, o Japão e a Europa e a 

imigração dos paraguaios, coreanos e bolivianos (OLIVEIRA, 2006). Sob a égide do 

neoliberalismo, o capitalismo reestrutura a sua produção, flexibilizando a gestão e a produção 

de bens e produtos, refletindo-se nas tradicionais plantas industriais - distribuídas por várias 

partes do planeta - e na mão-de-obra - angariada nos países em desenvolvimento, em razão do 

barateamento dos custos da produção e maximização dos lucros (OLIVEIRA, 2005 apud 

OLIVEIRA, 2006). Ao analisar a mobilidade populacional, em especial na entrada da década 

de 2000, devemos considerar questões como circularidade, retorno, contra-urbanização, 

residência-base, entre outras, revelando nova dinâmica: 

 
Para apreender o que se passa nos dias de hoje com os movimentos de população, 

devem-se voltar as lentes para a sociedade, e aí se perceberá que esta já não é mais a 

sociedade dos anos 70/80. O mundo vive um outro momento, o momento de 

passagem para a pós-modernidade, que afeta as diversas dimensões da vida social 

dos mais variados países, com temporalidades e ritmos distintos (OLIVEIRA, 2006, 

p. 9, 10). 

 

Está ocorrendo um novo processo de localização espacial das pessoas e das atividades 

produtivas. O processo de desconcentração de população e a questão da funcionalidade do 

sistema de assentamento urbano são as bases do debate sobre contra-urbanização, referindo-se 

à diminuição das taxas de crescimento demográfico, às taxas de migração e ao deslocamento 

da população para cidades de pequenos e médio porte, para o interior dos grandes centros 

urbanos (OLIVEIRA, 2006). Questões como residência-base e de reversibilidade dos fluxos 

podem contemplar as estratégias dos imigrantes, hoje alteradas em função da nova realidade 

vivenciada pela flexibilidade produtiva, pela precariedade do mercado de trabalho e pela 

ausência de políticas sociais. A fixação de residência – característica-base dos processos de 

migração anteriores à década de 1980 – se devia aos movimentos de média e longa distância. 

Nos dias atuais, a questão da fixação da residência é relativa, pois o movimento busca de 

novas estratégias que dialogam com a sociedade pós-moderna. A mobilidade pendular se 

enquadra nesse cenário de deslocamento populacional: 
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A pendularidade e as novas modalidades de movimentos populacionais poderiam ser 

vistas como uma das faces do modo como se desenvolvem os movimentos 

migratórios, expressando relações entre espaços que foram socialmente construídos, 

ao mesmo tempo expressão de uma nova sociedade, que experimenta a mudança no 

seu regime de acumulação e de todas as demais implicações sociais, políticas e 

culturais que daí advêm (OLIVEIRA, 2006,  p.12). 

 

O movimento migratório foi responsável pela ampliação da população urbana do 

Brasil em mais de 100 milhões de pessoas, que em poucas décadas passaram a morar em 

cidades. Em 2000, essa proporção era de 82%, aproximadamente, o que permite classificar o 

Brasil como um dos países mais urbanizados do planeta (MARICATO, 2002 apud 

MIRANDA, 2010). Em Santa Catarina, o percentual de pessoas morando no meio urbano 

saltou, em quatro décadas, de 32% para 78% (IBGE, Censo, 1960 a 2000).  

O crescimento econômico e demográfico não foi homogêneo. As cidades-polo, com 

características de cidade de médio porte (população entre 100 mil e 500 mil habitantes), 

cresceram em ritmo bem mais acelerado que as demais. O IBGE constatou, já nos anos 80, 

que cidades com este perfil cresciam com taxas mais elevadas do que as das grandes 

metrópoles (MIRANDA, 2010). 

Como vimos, as migrações internas estão intimamente ligadas ao desenvolvimento e 

crescimento econômico de algumas cidades, que se destacam pelo poder de atração, 

ventilando a possibilidade de contratação de mão-de-obra. A construção de estradas, de 

hidrelétricas e de obras urbanas determina novas frentes de migração. 

Em Florianópolis, o processo de migração também contribuiu para o desenvolvimento 

da cidade. A construção da Ponte Governador Hercílio Luz, na década de 1920, permitiu o 

acesso facilitado à Ilha de Santa Catarina, iniciando uma ocupação que foi adensada através 

da acessibilidade (PMHIS, 2009).  

A partir de 1960, o processo de ocupação começou a acelerar. A vinda da 

Universidade Federal, da empresa estatal federal Eletrosul e das estaduais Telesc e Casan, 

trouxe ao município uma nova dinâmica econômica e um crescimento da urbanização. 

Expandiram-se os usos comerciais nas áreas centrais, os usos de serviço nos principais eixos 

viários de acesso e a expansão residencial para os bairros distantes e regiões balneárias 

(PMHIS, 2009). 

As melhorias das estradas, em especial a BR-101, na década de 1970, possibilitaram 

uma ligação do município com o restante do Brasil. Esta acessibilidade atraiu os migrantes, 

influindo no crescimento populacional. O adensamento populacional deu-se nas áreas 

centrais, expandindo-se pelo continente e para fora dos limites municipais. Também nessa 
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década, o estado passava por um processo de êxodo rural, impulsionando a vinda da 

população interiorana para a capital em busca de novas oportunidades (PMHIS, 2009). As 

cidades em fase de crescimento e de industrialização passaram a ofertar melhores condições 

de trabalho e de vida. Mas essa oferta não era para todos. O êxodo rural passou a ter 

consequências negativas tanto para a cidade, não planejada para absorver esta nova 

população, como para o campo e para a agricultura familiar, que perdia sua população rural. 

Para entender o processo de migração, principalmente dos pequenos agricultores para 

o meio urbano, é necessário entender a transformação que aconteceu na agricultura, que teve 

como causa direta a concentração de terra, os juros elevados dos financiamentos, o menor 

emprego de mão-de-obra, a mecanização e modernização da agricultura, a monocultura, entre 

outros fatores. Esse migrante já sai praticamente descapitalizado do campo, chegando ao meio 

urbano despreparado e com pouca instrução (MIRANDA, 2010).  

Nas cidades, o impacto é visível quando não absorve essa nova população. Questões 

como desemprego e subemprego, mercado de trabalho pequeno para a quantidade de mão-de-

obra disponível; falta de habitações, especulação imobiliária, preços elevados no aluguel ou 

na compra das habitações; formação de favelas; deficiências nos serviços públicos como água 

encanada e esgoto, coleta de lixo e transportes coletivos desenham o cotidiano urbano. 

 A construção da segunda ponte Governador Colombo Machado Salles (1975), e 

grandes obras de infra-estrutura, como os aterros marítimos, o aeroporto internacional e as 

vias expressas caracterizaram a década de 1970 no período da consolidação da urbanização 

(PMHIS, 2009). Nos balneários, a ocupação também se destaca:  

 

Os balneários então existentes, como Jurerê, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus 

e Ingleses, cresceram através da implantação de loteamentos legais e parcelamentos 

irregulares. Ao mesmo tempo, foram implantados loteamentos em áreas virgens e 

pouco povoadas, como Pontal da Daniela, Lagoa da Conceição, Carianos e Pântano 

do Sul. Já na década de 80, consolida-se uma expansão ainda maior dos balneários, 

destacando-se Tapera, Campeche e Rio Vermelho, que sofreram com a ocupação 

clandestina (PMHIS, 2009, p. 19). 

 

 Na década de 1980, a instalação de estatais como Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina S.A – Epagri -, Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A – 

Celesc -, Centro de Informática e Automação de Santa Catarina – Ciasc -, Banco do Estado de 

Santa Catarina – Besc - e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia de 

Santa Catarina - Crea - impulsionaram o crescimento e adensamento populacional na região 

leste da ilha.  



119 

 

 

A construção da terceira ponte - Governador Pedro Ivo Campos (1991) - 

redimensionou a mobilidade na área central, refletindo-se no desenvolvimento da malha 

viária. A ocupação do norte da ilha foi consolidado pela duplicação da SC-401, na década de 

1990, principalmente nos balneários de Jurerê Internacional, Canasvieiras, Praia Brava e 

Ingleses. Áreas que antes estavam à margem da urbanização, como o Santinho, passaram a ser 

ocupadas, vindo o município a contar com maior número de moradores permanentes, num 

processo de adensamento acelerado. O crescimento dos loteamentos, muito deles construídos 

sem o licenciamento da prefeitura, culminaram em uma urbanização de baixa qualidade, 

formada por pequenas e estreitas ruas e pela falta de equipamentos públicos, em especial nas 

localidades do Campeche, Rio Tavares e Rio Vermelho (PMHIS, 2009). 

O adensamento através da verticalização é uma característica da ocupação em 

Florianópolis, em especial na área central. A verticalização e a perversa valorização 

imobiliária fizeram com que parte da população de baixa renda fosse sendo afastada das áreas 

centrais, passando a ocupar outras, como as encostas dos morros, os manguezais, áreas de 

preservação permanente e até dunas (PMHIS, 2009). O município passa a conviver com áreas 

de pobreza. Uma fatia expressiva dos moradores das áreas carentes é oriunda de áreas rurais 

de outros municípios, principalmente das cidades do interior do estado, totalizando 58,1%. Os 

que vieram de outros estados totalizam 40,2%.
99

 Assim, constata-se que o poder de atração da 

capital não se restringiu aos migrantes urbanos, mas se estendeu também aos saídos 

diretamente do campo (PMHIS, 2009). 

O desenho urbano aleatório e caótico não é característica apenas das áreas de interesse 

social existentes em Florianópolis. A ocupação clandestina ocorre em função da demanda por 

terras. O crescimento dessas irregularidades culminou em construções de moradias sobre 

áreas ambientalmente frágeis e carentes de infraestrutura. A cidade tem sua paisagem urbana 

toda afetada quando não existe planejamento urbano e o crescimento se dá de maneira 

desigual. 

O desenvolvimento urbano requer políticas de uso e ocupação do solo que preconizem 

a função social da terra. Este norte consta na Constituição Federal do Brasil, apresentado no 

capítulo de Políticas Urbanas, através do artigo 182: 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
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desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes (CF, 1988, Artigo 192). 

 E, mais explicitamente, no parágrafo segundo: “A propriedade urbana cumpre sua 

função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor” (CF, 1988, Artigo 192, Parágrafo 2º). 

O Estatuto da Cidade amadureceu o debate sobre a regulamentação e a democratização 

do planejamento: 

 
O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece parâmetros e diretrizes da 

política urbana no Brasil. Oferece instrumentos para que o município possa intervir 

no processo de planejamento e gestão urbana e territorial, e garantir a realização do 

direito à cidade (BRASIL, Ministério da Cidade, 2005, p.12). 

 

 Atribuiu aos municípios a implementação de planos diretores participativos, definindo 

uma série de instrumentos urbanísticos que têm no combate à especulação imobiliária e na 

regularização fundiária dos imóveis urbanos seus principais objetivos. O objetivo fundamental 

do Plano Diretor é a função social da propriedade:  

Enquanto o planejamento e as intervenções urbanísticas refletirem apenas os 

interesses do mercado imobiliário, do capital e das elites fundiárias, não 

conseguiremos atingir o bem coletivo. É emergencial e visível, portanto, a 

necessidade de criarmos outros paradigmas de organização produtiva, que se 

estabeleçam para garantir que a propriedade cumpra a sua função social. Como 

determina o Estatuto da Cidade (art. 39), a propriedade urbana cumpre a sua função 

social quando atende às exigências expressas no Plano Diretor (BRASIL, Ministério 

das Cidades, 2005, p. 37). 

 

 Estas leis são aportes fundamentais para evitar a exclusão urbana, uma vez que o 

espaço urbano e o modelo de urbanização dominantes são pressionados pelas leis de mercado. 

Para o capitalismo, a terra é uma mercadoria de alto valor especulativo. Sua aquisição gera 

disputas, nas quais os pobres não têm possibilidades, nem vez, de se tornar proprietários, 

provindo daí a exclusão social.  

Esta situação remete à importância do planejamento urbano, sob pena de vivermos 

uma “urbanização sem urbanidade” (DAVIS, 2006) e nos restar um cenário em que “só 

teremos favelas sem cidades” (DAVIS, 2006). Sobre o crescimento da população carente e o 

avanço desordenado das áreas ocupadas, Davis alerta sobre como serão as cidades do futuro:  
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Em vez de feitas de vidro e aço, como fora previsto por gerações anteriores de 

urbanistas, serão construídas em grande parte de tijolo aparente, palha, plástico 

reciclado, blocos de cimento e restos de madeira. Em vez das cidades de luz 

arrojando-se aos céus, boa parte do mundo urbano do século XXI instala-se na 

miséria, cercada de poluição, excrementos e deterioração (DAVIS, 2006, p. 28, 29). 

 

O autor denuncia que o modelo de urbanização dominante segue a lógica do mercado, 

ou seja, a terra é uma mercadoria – de alto valor especulativo – e sua aquisição gera disputas, 

sem possibilidades ou vez para os pobres de se tornarem proprietários. Esta realidade empurra 

milhões de pessoas a se espremerem em áreas de ocupação irregular, como favelas, não só 

aqueles que já vivem nas áreas urbanas e perderam o poder aquisitivo, mas também os 

oriundos das áreas rurais, vítimas do êxodo rural, da mecanização da agricultura, das 

intempéries e do agronegócio. Também os refugiados internacionais e pessoas deslocadas 

internamente moram em favelas, “ainda mais maltratados do que os despejados urbanos” 

(DAVIS, 2006, p. 56).  

Questões vivenciadas pela migração exigem que se realizem estudos com alternativas 

de universalização do acesso a moradia, a melhorias das condições de habitação, de 

preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, sob pena de não responder aos 

conflitos existentes em nossa sociedade. 
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PARTE II – ESTUDO DE CASO: VILA DO ARVOREDO – TERRITORIALIZAÇÃO 

EM SAÚDE COMO INSTRUMENTO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE E INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

NA VILA DO ARVOREDO 

 

3.1 CONHECENDO A VILA DO ARVOREDO 

 

Nossa pretensão, ao escolher a Vila do Arvoredo para estudo de caso, foi de visualizar 

o processo de territorialização em saúde em localidade específica e, em particular, numa área 

de interesse social. Conhecer a realidade desta comunidade, bem como seus agravos e a 

condição socioeconômica, nos permite verificar a atuação da vigilância em saúde. 

A Vila do Arvoredo é uma área de interesse social localizada na Praia dos Ingleses, no 

Distrito Ingleses do Rio Vermelho, no norte no município de Florianópolis. Esse distrito teve 

origem a partir de um decreto de 11 ago. 1831. Sua área é estimada em 20,47 km². Dele fazem 

parte as praias de Ingleses, Brava e Santinho e as localidades de Sítio do Capivari e Aranhas 

dos Ingleses. Sua localização era estratégica para servir de posto de reconhecimento às 

embarcações que chegavam à região norte da Ilha de Santa Catarina
100

.  

A Praia de Ingleses apresenta uma grande extensão de orla. Suas dunas variam de 

cinco a oito metros de altura, com a conformação moldada pela direção do vento, e se 

estendem até a Praia do Santinho. 

O que chamou nossa atenção para desenvolver estudos sobre a localidade foi sua 

localização: uma comunidade fixada sobre uma área de Preservação Permanente – APP -, 

constituída de dunas fixas e móveis, no início da década de 1980.  

Com uma extensão de 4,265 ha, as edificações conflitam com o ecossistema de dunas, 

cujo estado se apresenta totalmente degradado. Além disso, as dunas fazem parte do aquífero 

do sistema de abastecimento de água do norte da Ilha
101

.  

Analisando as fotografias aéreas disponibilizadas pelo Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis – Ipuf -, verifica-se que a ocupação evoluiu do adensamento e do 

processo de urbanização das últimas décadas. Limitamo-nos, aqui, a uma demonstração por 

                                                 
100

 Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Projeto Social. Vila do 

Arvoredo SMHSA. PMF. Junho/2007. 
101

  Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA), 2010. 
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comparação de fotos. Não analisaremos a expansão urbana por não pertencer ao foco da 

pesquisa, apesar de sua grande importância. 

Na foto de 1938 (Figura 23), verificamos que as dunas e a área do entorno estão 

intocadas. Ela nos permite identificar a conformação delineada pelo vento. 

 

 

Figura 23 - Foto Aérea 1938 – Área de dunas dos Ingleses – Escala 1:15.000  

Fonte: (acervo IPUF/PMF, 1938). 

 

A urbanização em Ingleses desenvolveu-se ao longo da praia e das estradas de acesso, 

favorecida por sua superfície plana, com cotas cuja variação entre os pontos mais baixos e o 

mais alto não é superior a 30 metros. Percebe-se, pela análise da fotografia, que apenas alguns 

poucos caminhos e trilhas existiam sobre as dunas naquele local. A expansão se inicia a partir 
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do ano de 1976, com um movimento mais acentuado na ocupação da Praia dos Ingleses e seu 

entorno,
102

 que podemos conferir na figura 24: 

 

 

Figura 24 -  Foto Aérea 1976 – Área de dunas dos Ingleses - Escala 1:15.000 

Fonte: Acervo IPUF/PMF, 1976. 

 

Entre os anos de 1976 e 1994, período de expansão urbana da cidade e de 

transformação dos balneários em locais não apenas de turismo, mas em áreas de moradia, 

refletiu-se em acelerado processo de ocupação nos Ingleses. O adensamento, no começo, foi 

linear, acompanhando a Estrada Geral que liga Ingleses a Santinho. Posteriormente, expandiu-

se pelas servidões surgidas perpendicularmente à via principal. Formaram-se ruas, servidões e 

becos como: Rua do Siri, Rua Floresta, Servidão Silveira, Servidão Guimarães, Rua Dois 

Irmãos, entre outras, espraiando-se sobre as dunas, como se pode verificar na figura 25: 

 

                                                 
102

 Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Projeto Social. Vila do 

Arvoredo. SMHSA. PMF. Junho/2007. 
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Figura 25 - Foto Aérea 1997 – Área de dunas dos Ingleses – Escala 1:15.000  

Fonte: Acervo IPUF/PMF. 

 

Em 1995, havia na área apenas 30 famílias. A partir desta data, intensificaram-se as 

ocupações, desordenadamente, sem critérios urbanísticos. Com a ocupação das dunas, os 

problemas ambientais se agravaram. Através do levantamento realizado em 2005, a 

comunidade atingiu o número de 221 famílias e uma população de 779 pessoas,
103

 cenário 

retratado na figura 26: 

 

                                                 
103

  PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005. 
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Figura 26 - Foto Vista panorâmica da Vila do Arvoredo – observando o lado direito da fotografia, verificamos a 

localização acentuada das edificações sobre as dunas  

Fonte: Acervo SMHSA/ PMF / 2005. 

 

As precárias condições de infraestrutura da Vila do Arvoredo são visíveis na foto 

acima (Figura 26). As casas estão localizadas sobre as dunas. Os acessos são irregulares, com 

formação de vielas e becos sem calçamento e pavimentação. As habitações são construídas 

com materiais reaproveitados. As ligações de água e energia elétrica são clandestinas desde 

que os moradores ali se estabeleceram, época em que a comunidade era conhecida como 

“Favela do Siri”. A alcunha se deve à formação da comunidade, que aconteceu no final da 

Rua do Siri, principal acesso às dunas. Em 2000, os moradores, organizados, formaram a 

Associação de Moradores da Vila do Arvoredo – Amovila -, com ata de fundação e registro 

em cartório. Receberam apoio de outras organizações e passaram, coletivamente, a reivindicar 

por segurança e melhores condições de moradia
104

. A escolha do nome Vila do Arvoredo teve 

origem na grande concentração de árvores na área, circundando as dunas e, principalmente, 

para se desvincular do termo “favela”, considerado pejorativo. Porém, mesmo depois do 

registro da associação e do novo nome, a comunidade, as instituições governamentais e 

entidades sociais continuaram a chamar a localidade de “Favela do Siri”. Então, entre todo o 

trabalho de reivindicações e conquistas por melhores condições de vida, estava a “tarefa 

                                                 
104

Relato da alteração de nome de “Favela do Siri” para Vila do Arvoredo, entrevista realizada com a Vanusa 

Araújo da Silva, presidente da Amovila, gestão 2009-2011, em 12 fev. 2011. 
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pedagógica”
105

 da construção de um novo nome, como condição de autoestima. Os moradores 

sofriam de preconceito quando diziam que residiam na “Favela do Siri”. Muitas vagas de 

empregos foram negadas quando o pretendente revelava residir na “Favela do Siri”. A 

sociedade vincula “a comunidade a local de crime, tráfico, lugar onde só moram vagabundos” 

106
.  

Em 2007, a associação realizou uma campanha para combater o preconceito contra a 

comunidade. Confeccionaram camisetas com o slogan: Comunidade Vila do Arvoredo – 

Respeito, Responsabilidade e Resultado - Na humildade buscando dignidade! A camiseta era 

preta, com letras brancas e com um siri estampado como mascote. Uniformizados, andavam 

pela comunidade e participavam de reuniões. Exigiam que órgãos públicos, como prefeitura, 

Companhia de Melhoramentos da Capital – Comcap -, secretarias estaduais e municipais, 

instituições como Associação Comercial e Industrial de Florianópolis – Acif -, Conselho 

Comunitário de Segurança (Conseg), entre outras, se dirigissem à comunidade com respeito, 

pela denominação correta, conforme consta no registro da associação. A mudança de nome 

trouxe “mudança de vida” e os “moradores perceberam a vila como uma comunidade”
107

. 

Outro exemplo utilizado pela associação para que o termo favela fosse banido foi a 

criatividade do acróstico
108

: 

Família  

Abandonada 

Vivendo 

Em condições precárias 

Lamentando 

A sua situação 

Escrito em cartazes e panfletos, aos poucos os moradores se desprenderam e 

começaram a propagar o nome da comunidade Vila do Arvoredo. Também aumentou o 

interesse dos moradores em participar, junto à associação, na luta por seus direitos.  

O incentivo à autoestima é contínuo por parte da Amovila. A pauta de reivindicações 

também não apresenta nada mais do que a Constituição Federal assegura como direito a todo 

                                                 
105

 Termo utilizado pela Sra. Vanusa Araújo da Silva, presidente da Amovila, gestão 2009-2011, em entrevista 

realizada em 12 fev. 2011. 
106

 Termo utilizado pelo Sr. Nivaldo Araújo Silva, presidente da Amovila, gestão 2007-2009, em entrevista 

realizada em 12 fev. 2011. 
107

 Termos utilizados pela Sra. Vanusa Araújo da Silva, presidente da Amovila, gestão 2009-2011, em entrevista 

realizada em 12 fev. 2011. 
108

 Acróstico criado por Nivaldo Araújo Silva, presidente da Amovila, gestão 2007-2009, em entrevista realizada 

em 12 fev. 2011. 

http://www.acif.org.br/links/index.php
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cidadão: esgotamento sanitário, drenagem, abastecimento de água tratada, coleta de lixo, 

iluminação pública, entre outras questões básicas, visando à melhoria da qualidade de vida.  

Os moradores vivem em condições insalubres, situação semelhante à de outras áreas 

de interesse social de Florianópolis. O diferencial desta comunidade é que está assentada 

sobre as dunas. A vulnerabilidade e os problemas de saúde atingem, direta e indiretamente, a 

população, que tem o risco potencializado pela alta concentração de partículas em suspensão 

na atmosfera pela ação dos ventos sobre a areia das dunas, possibilitando o surgimento de 

doenças respiratórias. Some-se a isso a pressão exercida pela movimentação das dunas que 

compromete a estrutura física, já precária, das casas, com possibilidade de soterramento.
109

  

A associação, desde sua criação até o ano de 2010, passou por três gestões, através de 

eleições diretas, conforme estatutos e regimentos, consolidando o processo democrático. Em 

outubro de 2009, ocorreu o processo eleitoral que escolheu a Gestão 2009-2011 (Anexo 8). 

Em 1985 foi elaborado o Plano Diretor dos Balneários – lei 2.193/85. Com base no 

que foi estabelecido nesse plano, delimitaram-se os zoneamentos. Com o propósito de 

preservar as dunas, também no ano de 1985, foi editado o Decreto nº 112/85. As dunas dos 

Ingleses, Santinho, Campeche e Armação do Pântano do Sul foram tombadas como 

patrimônio natural, passando a ser oficialmente proibidas quaisquer atividades ou edificações 

nestas áreas
110

. 

Apresentamos, na figura 27, o mapa e as tipificações para ocupação por zoneamento: 

 

 

 

                                                 
109

 Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Projeto Social. Vila do 

Arvoredo. SMHSA. PMF. Junho/2007. 
110

 Ocupação das Dunas dos Ingleses – Rua do Siri. Processo Histórico – Julho de 2006 (SMHSA/PMF). 
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Figura 27- Zoneamento Área dos Ingleses  

Fonte: Acervo SMHSA/ PMF/ 2006. 

 

Legenda: 

Cadastro sobre legislação de ocupação do solo: 

    APP - Área de Preservação Permanente 

    ATR - 3- Área Turística Residencial 

    ARE - 5- Área Residencial Exclusiva 

 

O traçado do zoneamento define três áreas: Área Turística Residencial (ATR-3), Área 

Residencial Exclusiva (ARE-5) e Área de Preservação Permanente (APP). No zoneamento 

definido como ATR-3 e ARE-5, são permitidos desmembramentos de lotes com área mínima 

de 450 m², construção de dois pavimentos, índice de aproveitamento 0,8 e taxa de ocupação 

Vila do  
Arvoredo 
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de 40%. Já a área definida como APP é considerada pela legislação ambiental como “non 

edificandi”, não se permitindo qualquer construção ou ocupação.
111

 

A região caracterizada como APP está completamente ocupada, numa extensão que 

vai além do polígono da Vila do Arvoredo, onde a situação é mais grave e de maior risco, pois 

a população se encontra mais próxima da área de dunas e sujeita às modificações provocadas 

por seus movimentos. A ocupação da APP revela a fragilidade dos órgãos públicos em 

fiscalizar e coibir ocupações irregulares e fazer valer a Lei 2.193/85. A área de dunas também 

foi ocupada, não respeitando o Decreto nº 112/85. O zoneamento é um instrumento utilizado 

nos planos diretores para dividir a cidade em áreas sobre as quais incidem diretrizes 

diferenciadas de uso e ocupação do solo.
112

 O planejamento urbano se revela ineficaz quando 

a sociedade não se reconhece em suas leis, no caso, o Plano Diretor. A distância entre a 

elaboração e a compreensão da legislação, implantação e fiscalização por parte dos órgãos 

públicos e a sociedade explica o descumprimento da legislação e a deterioração do meio 

físico. Por outro lado, revela a conivência do poder público, pois as casas, mesmo construídas 

em área de preservação permanente, possuem energia elétrica, água encanada e pagam 

impostos. Esta questão é de suma importância - um tema para futura investigação -, pois a 

discussão sobre planejamento urbano indaga a que interesses serve o descumprimento da 

legislação.  

Podemos citar como exemplo do distanciamento entre a legislação e a cidade real o 

crescimento acelerado na década de 1990 e início da década de 2000. Este crescimento 

desenhou um perfil urbano incompatível com o que a legislação prescreve, em especial no 

muito frágil sistema das dunas.  

 A Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental realizou um 

levantamento sobre a situação fundiária da área ocupada. Apenas um terreno tem registro 

público no cartório de registro de imóveis do 2º ofício – Glaci Palma Ribeiro Melo –, sob n. 

9.613, fls. 54, do livro nº 3/I, com data de 18 out. 1974, com a seguinte descrição: 

 
Terreno, situado em Ingleses, neste Município, terreno este com área de 

49.219,98m2, situando-se em zona balneária de acordo com a lei nº 991 de 

11/01/1970 que o respectivo título de propriedade está registrado no cartório sob nº 

4.614  fls. 76, sendo os proprietários Paulo de Tarso Fontoura da Silva e Cláudio 

Damiana Capeli.  

 

                                                 

111
 Tabela de Exemplo de índices urbanísticos aplicados às zonas definidas pelo Plano Diretor de Florianópolis 

(1997). Fonte: IPUF, 2010. 

112
 http://urbanidades.arq.br/. Saboya, Renato. Acesso em: 12 fev. 2011. 

http://urbanidades.arq.br/
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O levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental não conseguiu dados sobre as demais áreas ocupadas, não sendo possível levantar 

o registro público de propriedade. Através de consulta ao Patrimônio da União, foi 

confirmado que as terras não pertencem à Marinha
113

. O levantamento sobre o registro 

público de propriedade é necessário para políticas e programas de assentamento, remoção, 

indenização, reassentamento e regularização. 

Para contribuir na análise da movimentação das dunas, o Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis – Ipuf - solicitou um estudo ao professor João José Bigarella
114

 

(Anexo 9). O estudo mostra que a atividade agrícola e, posteriormente, a urbanização criaram 

condições de desestabilização das dunas, acentuando a mobilização das areias eólicas. De 

acordo com o exame das fotografias aéreas de 1938, 1956, 1966 e 1978, verificou-se, num 

período de 40 anos, que a tendência das dunas é se deslocar para o norte numa velocidade 

média de 3,7 m a 9,0 m ao ano. As dunas menores movem-se mais rapidamente que as 

maiores. Igualmente, as dunas têm sua atividade diminuída antes de atingir a praia, 

transformando-se de dunas transversais em parabólicas, num movimento natural que tenderia 

à estabilização.
115

 Esta situação de equilíbrio foi quebrada pela ação humana, através de 

retiradas clandestinas de areia e formação de loteamentos, ocasionando a desestabilização das 

dunas. Sugere, no seu parecer, o monitoramento das dunas a partir da área interdunar a 

barlavento da duna, compreendendo uma área de 0,36 a 0,4 km² no entorno da Rua do Siri; a 

realização de experimentos para contenção do transporte de areia; a execução de contenção 

após permissão dos órgãos ambientais; transformação da área em parque natural após a 

estabilização das dunas. Em caso de insucesso no processo de contenção, transferir a 

comunidade para outro local
116

. Por outro lado, não se podem remover as dunas do local onde 

se encontra instalada a população, pois a remoção da areia de dunas é impedida pelo Código 

Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65 e Lei 7.803/89). 

Através do levantamento da poligonal das áreas de interesse social, realizado pela 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental em 2006 – SMHSA -, foi 

possível classificar a tipologia e a topografia da área em estudo, espacializado no mapa abaixo 

(Figura 28). 
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 Ocupação das Dunas dos Ingleses – Rua do Siri. Processo Histórico – Julho de 2006 (SMHSA/PMF). 
114

 BIGARELLA, João José. Parecer Técnico a propósito das dunas as rua Siri e adjacências, 1990. 

Depto.Minerologia e Geologia Econômica – UFPR, 2005  
115

 BIGARELLA, João José. Parecer Técnico a propósito das dunas às rua Siri e adjacências, 1990. Depto. 

Minerologia e Geologia Econômica – UFPR, 2005. 
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 Ocupação das Dunas dos Ingleses – Rua do Siri. Processo Histórico – Julho de 2006 (SMHSA/PMF). 
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Figura 28 - Mapa Levantamento poligonal, tipologia e topografia da Vila do Arvoredo  

Fonte: Acervo SMHSA/ PMF/ 2007. 
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Podemos observar que a área da Vila do Arvoredo e do entorno do polígono foi 

densamente ocupada nos últimos quarenta anos. A situação dos moradores é de risco iminente 

de soterramento, pois adentrou nas dunas.  

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO ARVOREDO 

 

Através de relatório socioeconômico de 2005, da Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental (SMHSA) da prefeitura de Florianópolis, coletamos alguns dados 

para melhor conhecer a comunidade
117

. Os dados deste relatório revelam que a comunidade 

Vila do Arvoredo é composta por 779 pessoas, 202 famílias e apresenta 221 imóveis fixados 

sobre a área.
118

  

 

Com uma população de 779 habitantes, 51,09% são do sexo masculino e 48,91% são 

do sexo feminino: 

 

Tabela 5 - População segundo sexo 

SEXO Nº % 

1. MASCULINO 398 51% 

2. FEMININO 381 49% 

TOTAL 779 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Segundo o IBGE, pelo Censo Demográfico de 2010, a população total do município é 

de 421.203 habitantes. O número da população de homens é de 203.093, o que representa 

48,22% sobre a população total. O número da população feminina é de 218.110, 

representando 51,78% sobre a população total. Na Vila do Arvoredo, o maior número de 

pessoas é do sexo masculino, fugindo da predominância do município, no qual, segundo o 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  
118

 O levantamento socioeconômico e o cadastro individualizado das moradias foram realizados em março e 

abril de 2005. A área ocupada pela comunidade foi dividida em seis setores, destinando-se uma equipe para cada 

setor. Todas as famílias foram entrevistadas e as edificações foram catalogadas, medidas (terrenos e casas), 

identificadas as características construtivas (materiais usados, acabamentos, estado de conservação) e 

fotografadas. Do número total de pessoas desta pesquisa, foram excluídos 19, agrupadas na categoria “não se 

aplica”: 3, sem cadastros; 1, cocheira; 4, serviços, 4, vagos e 3, moradores ausentes; 2 instituições e 2 casas de 

comércio.  
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Censo de 2010, o número de mulheres é maior.
119

 Desta forma, na Vila do Arvoredo há uma 

tendência de regressão populacional devido ao menor número de mulheres residentes na 

comunidade. Mas, afora ser este apenas um fator característico, a comunidade não passa de 

uma pequena fração do território de Florianópolis, devendo-se analisar outros aspectos (como 

o demográfico, a idade reprodutiva, o social, o cultural e o econômico, já que a comunidade - 

779 pessoas - representa 0,18% da população total do município
120

).  

 

Tabela 6 - População Segundo Faixa Etária 

FAIXA ETÁRIA Nº  % 

DE ZERO A SEIS ANOS 132 17% 

DE 7 A 14 ANOS 164 21% 

DE 15 A 24 ANOS 119 15% 

DE 25 A 59 ANOS 259 33% 

ACIMA DE 60 ANOS 29 4% 

NÃO INFORMOU 76 10% 

TOTAL 779 100% 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Pelo levantamento da faixa etária, o maior percentual da população economicamente 

ativa situa-se entre 25 e 59 anos, com 33%. A estrutura etária da população caracteriza-se pela 

presença expressiva de jovens. O percentual de moradores com até 24 anos de idade é de 

53%. O número de crianças, na faixa etária de 0 a 6 anos, é significativo, somando 17% do 

total de habitantes da área. Os que se encontram na faixa de escolarização do ensino 

fundamental, 7 a 14 anos, atingem 21%. Decorre dos números a necessidade de maiores 

investimentos do sistema educacional, sobretudo da rede municipal. 

 

 

 

 

 

                                                 
119

  IBGE, Censo 2010. http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=42 

Acesso em: 18 fev. 2011. 
120

 População total: Censo Demográfico IBGE 2010. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=42  

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=42
http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=42
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Figura 29 - Foto Vila do Arvoredo  

Fonte: Acervo SMHSA/ PMF), 2005. Moradias sob risco iminente de soterramento pelo movimento das dunas. 

 

 

Tabela 7 – População de 0 a 14 anos, segundo freqüência escolar 

FREQUENCIA ESCOLAR ZERO A SEIS ANOS % 7 A 14 ANOS % 

ESTÃO NA ESCOLA 31 23% 162 99% 

FORA DA ESCOLA 101 77% 2 1% 

TOTAL 132 100% 164 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005 

 

Com relação à faixa etária da população (Tabela 6), 296 dos 779 habitantes estão no 

intervalo de zero a 14 anos, o que se pode denominar como faixa de crianças e adolescentes. 

Desse total, de 296 crianças e adolescentes, 103 estão fora de uma instituição de ensino, o que 

representa 35%. Entre os que estão na escola, o destaque é para a faixa etária de 7 a 14 anos. 

Das crianças dessa faixa, 99% estão frequentando o ensino fundamental. Já para as crianças 

que precisam de creche, ou seja, as que estão no intervalo de zero a seis anos, os serviços não 

são ofertados a contento. A pesquisa revela uma demanda reprimida e uma carência de 
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serviço público. As crianças atendidas em estabelecimentos de educação infantil são apenas 

23%, ficando um grande número delas - cerca de 77% - fora da creche.  

 
Tabela 8 - População a partir de 15 anos segundo nível de escolaridade 

ESCOLARIDADE NÚMERO % 

ANALFABETO 18 4% 

ENSINO FUNDAMENTAL 356 74% 

ENSINO MÉDIO 60 12% 

ENSINO SUPERIOR 3 1% 

NÃO INFORMOU 46 9% 

TOTAL 483 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Ainda relativamente à questão etária (Tabela 6), 483 dos 779 habitantes têm 15 anos 

ou mais. Dos 483, o percentual de analfabetos é de 4%. A maioria, ou seja, 356 pessoas, tem o 

ensino fundamental, o que representa 74%. Já o ensino médio foi realizado por 60 moradores, 

o que representa 12%. Apenas três indicaram ter ensino superior, o que representa 1% dos 

entrevistados. O baixo nível de escolaridade da população se reflete diretamente sobre o 

quadro profissional, sendo o desemprego uma constante na vida cotidiana da vila. A 

combinação de baixa escolaridade com a falta de qualificação prejudica a inserção no 

mercado de trabalho de homens e mulheres.  

As comunidades carentes representam uma fonte de mão-de-obra barata devido à 

pouca escolaridade e ao reduzido nível de profissionalização. Quando absorvidos no mercado 

de trabalho, são muitas vezes contemplados com remunerações reduzidas. Quando não 

absorvidos, engrossam as fileiras da economia informal e do subemprego.  

 

Tabela 9 - Distribuição de membros segundo composição familiar 

MEMBROS Nº  % 

1 MEMBRO 23 11% 

2 MEMBROS 31 15% 

3 MEMBROS 53 26% 

4 MEMBROS 39 19% 

5 MEMBROS 25 12% 

6 MEMBROS 17 8% 

MAIS DE 6 MEMBROS 14 7% 

TOTAL 202 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  
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A análise dos dados referentes à distribuição da população por família segundo o 

número de seus membros mostra que a maioria é constituída por um número pequeno de 

pessoas. Predominam famílias de até três membros, com o percentual de 26%. O percentual 

de famílias numerosas, com seis membros ou mais, é de 15%. O número médio de membros 

por família é de 3,85. Este dado revela uma tendência à diminuição do tamanho das famílias, 

rebatendo a teoria de Malthus. Em 1798, Malthus já apresentava preocupações sobre os riscos 

do crescimento populacional. Sustentava que o controle da natalidade era necessário para 

reduzir a pobreza: “o poder de crescimento da população é indefinidamente maior do que o 

poder que tem a terra de produzir meios de subsistência para o homem. A população, quando 

não controlada, cresce numa progressão geométrica. Os meios de subsistência crescem apenas 

numa progressão aritmética” (MALTHUS, 1983, p. 282 apud ALVES, 2000, p.2). Sob a 

perspectiva de que a população cresceria mais que os meios de subsistência, possibilitando 

catástrofes como a fome e a miséria, o controle da natalidade seria a alternativa, possível pela 

continência sexual antes do matrimônio e sua efetivação apenas quando o “casal tivesse os 

meios suficientes para criar uma família” (ALVES, 2000, p. 3).  

O mito que afirmava que a pobreza é explicada pelo tamanho das famílias cai por 

terra, posto que os dados revelam, em grupos populares, uma visível redução do número de 

membros. A sustentação desse mito não deixa de ter um peso conservador. Alves (2000, p. 

20) argumenta que a demografia não é neutra: “por trás destes mitos existem posturas 

ideológicas e políticas que defendem interesses de classe, interesses nacionais dos países do 

Norte e práticas racistas contra imigrantes pobres do Terceiro Mundo”. 

 

Tabela 10 - Responsáveis pela família  

RESPONSÁVEIS PELA FAMÍLIA Nº  % 

HOMEM 95 47% 

MULHER 41 20% 

CASAL 66 33% 

TOTAL 202 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

O levantamento sobre a responsabilidade pela família revela que 47% do núcleo 

familiar tem somente o homem como provedor. A mulher como responsável pelo sustento 

representa 20%. O índice de responsabilidade pela família dividida pelo casal é de 33%. 
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Dados sobre responsabilidade pela família são importantes para averiguar a inserção da 

mulher e do homem no mercado de trabalho. Esta pesquisa foi realizada em 2005. Para  se 

trabalhar com dados mais atuais são necessárias novas pesquisas, além de conceitos mais 

flexíveis, como núcleos familiares. 

  

Tabela 11 – Famílias segundo faixa de renda 
121

 

FAIXA DE RENDA Nº  % 

SEM RENDA 8 4% 

INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO  29 14% 

DE UM A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS 87 43% 

DE DOIS A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS 43 21% 

DE TRÊS A QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS 9 4% 

DE QUATRO ATÉ CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS 3 1% 

ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS 5 2% 

NÃO INFORMOU 18 9% 

TOTAL 202 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Do ponto de vista da renda familiar, 82% das famílias estão em um patamar de zero a 

três salários mínimos, configurando-se a necessidade de efetivar ações representadas por 

projetos habitacionais, sociais e de geração de renda para efeito de melhoria das condições de 

vida dessa população. Apenas 7% das famílias apresentam uma renda acima de três salários 

mínimos.  

 

TABELA 12 – Famílias residentes na Vila do Arvoredo inseridas  em programas sociais 

PROGRAMAS SOCIAIS Nº  % 

FAMÍLIA INSERIDA 39 19% 

FAMÍLIA NÃO INSERIDA 160 79% 

NÃO INFORMOU 3 1% 

TOTAL 202 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

A qualidade de vida dos moradores é comprometida por residirem num lugar 

insalubre. Apesar de a população estar em uma área de interesse social e ser de baixa renda, 

                                                 
121

 Para o valor da Renda Familiar foi utilizado o Salário Mínimo como referencial. Em 2005, data da pesquisa, o 

Salário Mínimo era de R$ 300,00 (Lei 11.164/2005). Em 2011, o Salário Mínimo é de R$ 545,00 (Projeto de Lei 

n.º 382/11, aprovado em 23 fev. 2011). 
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apenas 19% delas são atendidas por programas sociais, como o Bolsa Família. Esta 

inexpressiva inserção mereceria ser investigada por parte da Secretaria de Assistência do 

município. A comunidade necessita conhecer os programas e ações sociais disponíveis em 

nosso município para adesão, sejam eles programas locais, estaduais e/ou federais. 

 

Tabela 13 - Imóveis segundo o uso 

TIPO DE USO Nº  % 

RESIDENCIAL 199 90% 

DESOCUPADO 4 2% 

INSTITUCIONAL 2 1% 

SERVIÇOS 4 2% 

COMÉRCIO 2 1% 

OUTROS 1 0% 

MISTO 9 4% 

TOTAL 221 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Por este levantamento, 90% do total de 221 imóveis são para moradia, revelando uma 

área de característica exclusivamente residencial. Esta comunidade vive em precárias 

condições e sob ameaças de soterramento por força da movimentação das dunas, motivo mais 

que suficiente para se mudarem. Se não o fazem, é por lhes faltar opção. Outras destinações 

para as edificações alcançam 10%, percentual reduzido se comparado com outras áreas de 

interesse social, que apresentam comércios locais para geração de renda.  

 

Tabela 14 – Imóveis segundo regime de ocupação  

EGIME DE OCUPAÇÃO Nº  % 

PRÓPRIO 143 65% 

ALUGADO 14 6% 

CEDIDO 5 2% 

INVADIDO 28 13% 

NÃO INFORMOU 31 14% 

TOTAL 221 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Relativamente ao regime de ocupação, mais da metade das edificações é usada pelos 

proprietários (65%). O termo “próprio” é utilizado quando a família reside na edificação por 
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ela adquirida ou por ela própria construída. Edificações identificadas como locação 

apresentaram percentual de apenas 6%.  

 

 

 

Figura 30 - Foto Vila do Arvoredo  

Fonte: Acervo SMHSA/ PMF, 2005). Moradias sob risco iminente de soterramento pelo movimento das dunas. 

 

Tabela 15 - Famílias quanto a interesse em retornar à cidade de origem 

INTERESSE DE RETORNO Nº  % 

SIM 7 3% 

NÃO 184 91% 

NÃO INFORMOU 4 2% 

NATURAIS DE FLORIANÓPOLIS 7 3% 

TOTAL 202 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Apesar da situação de risco, questionadas, apenas 3% das famílias que habitam a área 

demonstraram interesse em retornar à cidade de origem. O percentual de moradores que 

querem permanecer em Florianópolis é bastante elevado - 91%. Isto revela o grau de 

adaptação da comunidade à cidade e ao local, mesmo sendo a área desprovida de segurança e 

infraestrutura. 
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Estas informações revelam parte da realidade dos moradores da Vila do Arvoredo. 

Os dados e fotos apresentados retratam um espaço em condições de carência social e 

econômica. tA qualidade de vida da população está comprometida devido à precariedade das 

condições de infraestrutura e à ausência de benfeitorias mínimas, como água tratada e 

encanada, rede elétrica, esgoto sanitário e drenagem. O acesso à água, em muitas casas, é feito 

por mangueiras, o que facilita sua contaminação e lhe prejudica a qualidade. A existência de 

rabichos na rede elétrica expõe a comunidade a riscos de incêndio.  Sobre as características da 

população, a presença masculina constitui a maioria, com predomínio de 51%. A formação é 

expressivamente de jovens: 54% dos moradores têm idade até 24 anos; a faixa 

economicamente ativa, de 25 a 59 anos, registra 33%. O percentual de 82% de famílias com 

renda entre 0 a 3 salários mínimos revela uma situação econômica baixa, configurando 

situação de pobreza.  As edificações são 90%  de uso residencial. Apenas 6% são locações, 

um percentual baixo no que tange à utilização de casas para exploração de aluguel.  

Estes e outros eventuais dados só confirmam tratar-se de uma área de interesse 

social, com todos os riscos que estas áreas comportam. Preocupa-nos a ausência ou omissão 

da prefeitura e de outros órgão públicos na formação e na expansão da Vila do Arvoredo. 

Citamos, por exemplo, o ano de 1995, quando havia na área apenas 30 famílias.
122

 Se 

intervenções oportunas tivessem sido feitas – tipo programas de habitação popular -, as 

famílias teriam sido reassentadas em outra localidade
123

. Atualmente, esta comunidade está 

sendo beneficiada por uma política de reassentamento, que abordaremos no subtítulo processo 

de remoção da Vila do Arvoredo. 

                                                 
122

 Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA), PMF, 2005. .  
123

 Na gestão 1992 a 1996 da prefeitura de Florianópolis, foi criado o Departamento de Habitação, desvinculando 

a pasta habitação da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social (este departamento foi embrião da atual 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental). Nessa época, foi construído o Conjunto 

Habitacional Popular Vila União, na Cachoeira do Bom Jesus, onde foram reassentadas 62 famílias que 

ocupavam irregularmente uma área em Canasvieiras. Iniciou-se também o processo de habitação popular no 

Monte Cristo, com a remoção das famílias  localizadas às margens da BR 282 e reassentadas nas casas em 

construção na mesma localidade, projeto em parceria com o programa Habitat-Brasil BID. Citamos apenas esses 

dois exemplos de ações do Departamento de Habitação, sendo necessário de uma pesquisa mais detalhada para 

conhecer a política habitacional da prefeitura no período. Outra importante criação deste  mandato foi a 

Fundação Municipal do Meio Ambiente – Floram -, tendo a frente o prof. Paulo Lago no trato das questões 

ambientais. 
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3.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA VILA DO ARVOREDO 

 

Levando-se em conta que no processo saúde-doença os fatores ambientais influem na 

ocorrência de diversas doenças, o estudo das características ambientais de um território 

possibilita averiguar os determinantes sociais sobre o indivíduos e/ou grupos populacionais: 

 

É necessário o reconhecimento e mapeamento do território, segundo a lógica das 

relações e entre as condições de vida, saúde e acesso às ações e serviços de saúde. 

Isso implica um processo de coleta e sistematização de dados demográficos, 

socioeconômicos, político-culturais, epidemiológicos e sanitários que, 

posteriormente, devem ser interpretados e atualizados periodicamente pela equipe de 

saúde (BRASIL, MS, 2008a, p. 11). 

 

 A Vila do Arvoredo é de responsabilidade da Rede de Atenção em Saúde do Distrito 

Norte. Para a realização de serviços de Vigilância em Saúde, o distrito conta com uma 

Policlínica Municipal Norte e uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas.
124

 O Distrito 

Sanitário Norte é constituído por 11 centros de saúde; tem um recorte territorial de 134 

microáreas e 21 equipes de saúde da família para atender a uma população de 66.420 

pessoas
125

 

A comunidade Vila do Arvoredo, até março de 2010, contava com a cobertura do 

Centro de Saúde dos Ingleses. Em abril de 2010, foi inaugurado o Centro de Saúde do 

Santinho. Com o processo de criação da área de responsabilidade do Centro de Saúde do 

Santinho, o território do Centro de Saúde dos Ingleses sofreu alterações, resultando em 

desmembramento de uma parte de sua área geográfica. Após as análises territoriais, a área 

desmembrada dos Ingleses formou o território do Centro de Saúde Santinho. Nessa nova 

configuração territorial, a comunidade Vila do Arvoredo integra a área de abrangência do 

novo Centro de Saúde do Santinho, localizando-se na microárea código 98002.
126

 O Centro de 

Saúde Santinho conta com duas equipes de saúde da família, uma configuração territorial de 

duas áreas e 12 microáreas, responsáveis por uma população de 7.640 pessoas (IBGE, Censo 

Demográfico 2000 - Estimativa 2008).
127

  

                                                 
124

 Diretoria de Atenção Primária à Saúde. SMS.PMF. 2010 
125

 População IBGE Censo Demográfico 2000 projeção 2009 Gerência de Tecnologia e Modernização / SMS, 

2009. 
126

 Departamento de Territorialização e Cadastramento. SMS. PMF. 2010 
127

 Departamento de Territorialização e Cadastramento. SMS. PMF. 2010 



144 

 

 

Área de Interesse Social Vila do Arvoredo – Centro de Saúde Santinho 

 

Figura 31 - Mapa Polígono AIS Vila do Arvoredo. 

Fonte: Depto.Territorialização/ SMS/PMF, 2010 
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Este mapa indica o polígono da Vila do Arvoredo na área de abrangência do Centro de 

Saude do Santinho.  

Para avaliar as condições de vida dos moradores, em especial a relação saúde-doença e 

o ambiente em que estão inseridos, nos valemos de alguns dados epidemiológicos.
128

 

  

Tabela 16 - Famílias com membros com deficiência 

DEFICIÊNCIA FÍSICA Nº  % 

COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 13 6% 

SEM DEFICIÊNCIA FÍSICA 189 94% 

TOTAL 202 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

 

Em uma comunidade assentada sobre dunas, a questão da acessibilidade está 

comprometida, pois os moradores não dispõem de ruas pavimentadas, calçadas, rampas e 

outras benfeitorias que facilitem os deslocamentos em geral, e dos deficiente em particular. 

Foram detectados 13 casos de deficiência física. Algumas famílias da comunidade - 6% do 

total – têm familiares com algum tipo de deficiência. Nesta pesquisa, as respostas dos 

entrevistados são autorreferidas, isto é, afirmam a presença da deficiência física em um 

membro da família. Não foi realizado diagnóstico clínico para tipificação da deficiência, 

assim como esta catalogação não cabe no propósito da pesquisa
129

.  

 
Tabela 17 – Principais doenças presentes em algum membro da família 

PRINCIPAIS DOENÇAS  Nº % 

ASMA/ BRONQUITE 19 51% 

RESFRIADO (GRIPE) 9 24% 

HIV 3 8% 

DEPRESSÃO 2 5% 

DIABETES 2 5% 

CARDÍACOS 2 5% 

TOTAL 37 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  
 

                                                 
128 Dados fornecidos através da pesquisa PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do 

Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. 

Julho 2005 e do Infosaúde - Gerência de Tecnologia e Modernização, SMS/PMF, 2010.  
129

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio- Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005. 
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Das 202 famílias entrevistadas, 18% declararam ter membros com algum tipo de 

doença, perfazendo um total de 37 membros acometidos por algum agravo. Dentre as doenças 

citadas, destacam-se as respiratórias, o que representa 51%, registrando 19 casos de asma e 

bronquite.  

Para comparar as principais doenças de que são acometidos os moradores (Tabela 17, 

referente a 2005), utilizamos dados do Infosaúde de 2010. Vale ressaltar que, na pesquisa de 

2005, os dados foram adquiridos em entrevistas com os moradores, no local,. Com relação a 

doenças, as respostas eram autorreferidas, ou seja, informação do próprio entrevistado. A 

diferença está em que os dados do Infosaúde foram registrados no Centro de Saúde e obtidos 

no ato do atendimento ou da consulta, no momento em que o médico e/ou a equipe saúde da 

família registra o paciente e tipifica a doença, por diagnóstico clínico, utilizando a codificação 

da Classificação Internacional da Doença - CID - no prontuário eletrônico de cada usuário.
130

  

 

Tabela 18 – Principais doenças respiratórias registradas no centro de saúde Santinho em 2010
131

 

CID PRINCIPAIS DOENÇAS  Nº % 

J00 RESFRIADO (NASOFARINGITE AGUDA ) 63 45% 

J039 AMIGDALITE 23 16% 

J459 ASMA 19 13% 

J304 RINITE ALÉRGICA 17 12% 

J42 BRONQUITE 9 6% 

(cont.) 

 

                                                 
130 O acesso ao prontuário eletrônico do paciente é realizado apenas pelos profissionais em saúde, habilitados, 

com senha. O Cadastro da Família – Cadfam - utiliza no seu banco de dados os logradouros do município 

fornecidos pelo Ipuf. Em abril de 2010, foi inaugurado o Centro de Saúde Santinho, ato em que se transferiu 

parte do território e dos logradouros do Centro de Saúde Ingleses para a área de responsabilidade do Centro de 

Saúde Santinho e, por consequência, houve também a migração do Cadfam. Desta forma, o Infosaúde será 

atualizado quando o usuário for ao referido centro de saúde. À medida que ocorrem redesenhos territoriais e 

alterações de códigos de logradouros, o Cadfam é responsável por alimentar as atualizações. Em paralelo, nos 

centros de saúde está implantado o sistema de agendamento de consultas e prontuário eletrônico do paciente – 

Infosaúde. A  integração dos dois sistemas de informação em saúde ocorre quando o usuário se dirige ao centro 

de saúde para ser atendido.  Então, seu cadastro é incluído e/ou atualizado. De acordo com o endereço e o 

número da casa do paciente, o sistema atualiza automaticamente a sua área e microárea. Esta explicação é 

necessária, pois são possíveis inconsistências de dados, uma vez que os sistemas de informações em saúde se 

encontram em processo de migração. GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO / SMS, 2010. 
131 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10). Capítulo 

Doenças do Aparelho Respiratório. Fazem parte deste grupo de doenças as infecções agudas das vias aéreas 

superiores - como a influenza (gripe) e a pneumonia, as infecções agudas das vias aéreas inferiores, assim como 

as doenças crônicas, tanto das vias aéreas superiores quanto das inferiores. Também fazem parte deste grupo as 

doenças pulmonares devido a agentes externos, as afecções cancerígenas e supurativas das vias aéreas inferiores, 

as doenças da pleura e outras do aparelho respiratório. Cabe ressaltar que, entre estas diferentes categorias, estão 

doenças como asma, bronquite, rinite e outras mais.  

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040203 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=040203
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(conclusão) 

J069 INFECÇÃO AGUDA DAS VIAS ÁREAS SUPERIORES 9 6% 

J47 BRONQUECTASIA 1 1% 

  TOTAL 141 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Gerência de Tecnologia e Modernização. 

INFOSAÚDE, SMS, 2010.  

 

Na tabela da pesquisa de 2005 destacam-se os casos de asma e bronquite, acometendo 

51% do total dos doentes. Em 2010, o índice cai para 20% do total dos doentes
132

. Em 

compensação, o resfriado (gripe), que atingia 24% do total dos doentes em 2005, subira para 

45% em 2010. Na tabela de 2010, podem-se avaliar outros agravos de doenças respiratórias, 

como a infecção aguda das vias aéreas superiores, atingindo 6% do total dos doentes. Outros 

ainda merecem destaque pelo alto número de casos registrados no centro de saúde, como 

rinite alérgica (12% dos doentes) e a amigdalite (16%) 
133

.  

Nosso critério na listagem desses agravos foi o maior número de casos registrados na 

área em estudo em 2010 no Centro de Saúde Santinho. Lembramos que a literatura médica 

apresenta um elevado número de tipologias de agravos respiratórios.
134

  

A Vila do Arvoredo é uma área de interesse social de grande risco para seus 

moradores pelas características já apresentadas, mas principalmente por estar assentada sobre 

dunas. A alta concentração de partículas de areia em suspensão na atmosfera compromete 

pela ação dos ventos, a qualidade do ar .
135

 O aparelho respiratório conta com uma série de 

mecanismos destinados a filtrar e a eliminar as partículas suspensas no ar inalado. No entanto, 

quando uma pessoa, no seu local de moradia, na sua atividade ou profissão inala 

repetidamente ar repleto de determinado tipo de reduzidas partículas durante longos períodos, 

os mecanismos de defesa do organismo podem tornar-se insuficientes. Neste caso, deposita-se 

                                                 
132

 Para comparação, agregamos os percentuais de asma (13%), bronquite (6%) e bronquectasia (1%). 
133

 Infecção das amígdalas. Registramos esta doença, pois as  amígdalas também protegem contra as infecções 

do trato respiratório superior. As amígdalas são uma massa de tecido linfóide, de forma ovalada, situadas na 

parte posterior da garganta. Elas fazem parte do sistema imunitário e são uma componente importante na 

aquisição de defesas do organismo contra as infecções –  

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/amigdalites/. Acesso em: 26 fev. 2011. 
134

 CID - http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm 
135

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Vila do Arvoredo. Relatório Sócio-Econômico. 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Julho, 2005.  

BIGARELLA, João José. Parecer Técnico a propósito das dunas as rua Siri e adjacências, 1990. Depto. 

Minerologia e Geologia Econômica – UFPR, 2005  

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/amigdalites/
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no tecido pulmonar um número progressivamente maior de partículas, provocando lesões que 

caracterizam os vários tipos de doenças respiratórias: 

 

Muitas substâncias sólidas e líquidas podem vir a ser particulados contaminantes do 

ar. O tamanho dessas partículas é de aproximadamente 0,5 milímetro (como 

pequenos grãos de areia ou orvalho) e são originadas de uma grande variedade de 

materiais e objetos discretos que podem ser sólidos ou gotículas de líquidos. 

Exemplos de partículas sólidas menores são: as fuligens (carbono preto), iodeto de 

prata, núcleos de combustão e núcleos de sal formados através da perda de vapor 

d'água proveniente do mar. Partículas maiores incluem pó de cimento, poeira e 

carvão pulverizado. Matéria particulada líquida inclui pingos de chuva, névoa e 

gotas de ácido sulfúrico. Algumas partículas são de origem biológica, como vírus, 

bactérias, esporos bacterianos, esporos de fungos e pólen. Os particulados podem ser 

orgânicos ou inorgânicos; ambos os tipos são contaminantes atmosféricos muito 

importantes.”
136

 

 

 A ocupação das dunas altera a utilização dos recursos naturais e a ocupação do espaço, 

repercutindo nos vínculos sociais, culturais e produtivos dos moradores. Habitar, trabalhar, 

respirar, conviver, locomover, consumir, divertir, enfim, o modo de vida interage com o 

ambiente. As características ambientais do espaço em estudo se refletem nas enfermidades e 

nos danos à saúde da comunidade, com impacto sobre a vida de seus habitantes. 

 Na tabela 19, destacamos os agravos dermatológicos: 

 
Tabela 19 – Principais doenças dermatológicas registradas no centro de saúde  Santinho em 2010 

CID PRINCIPAIS DOENÇAS  Nº % 

B86 ESCABIOSE (SARNA) 9 39% 

B850 PEDICULOSE (PIOLHO) 9 39% 

L011 IMPETIGINIZAÇÃO DE OUTRAS DERMATOSES 3 13% 

B49 MICOSE NÃO ESPECIFICADA 2 9% 

  TOTAL 23 100% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Gerência de Tecnologia e Modernização. 

INFOSAÚDE, SMS, 2010.  

 

Os dados revelam que, sobre o total de 23 pacientes que apresentam doenças 

dermatológicas, 39% são acometidos por sarna. A área apresenta grande número de animais 

domésticos, como cachorros e gatos. Também há cavalos, utilizados nas carroças coletoras de 
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 Poluentes  Inorgânicos e Orgânicos no ar. http://www.uenf.br/uenf/centros/cct/qambiental/ar_polinorg.html. 

Acesso em: 28 fev. 2011. 

http://www.uenf.br/uenf/centros/cct/qambiental/ar_polinorg.html
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lixo reciclado e galinhas.
137

 Os cachorros e gatos são criados soltos. O convívio com as 

crianças e adultos é direto. Os registros de piolhos também apresentam o mesmo percentual: 

39%; as crianças são as mais atingidas. Dos 23 pacientes que procuraram o Centro de Saúde 

Santinho com problemas dermatológicos, 22% são acometidos de infecções da pele e do 

tecido subcutâneo.
138

 Podemos citar, como exemplo, micoses, feridas, furúnculos e 

impetigo.
139

  

As ocorrências  de doenças no aparelho respiratório e doenças de pele registradas nas 

tabelas nos forçam a admitir a influência do meio ambiente sobre os agravos apresentados: 

 

A urbanização, o crescimento do transporte e das indústrias, assim como a expansão 

da fronteira agrícola, criaram as condições propícias para uma permanente exposição 

de contingentes populacionais, progressivamente maiores, à poluição atmosférica e 

dos corpos hídricos. Esta poluição é gerada por fontes fixas e móveis de emissão de 

poluentes, por acidentes com produtos químicos voláteis e pelas mudanças no uso 

do solo geradas por atividades agropastoris, provocando, como conseqüência, efeitos 

adversos sobre a saúde das populações expostas. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2000), o número estimado de mortes causadas por problemas 

decorrentes da poluição atmosférica no mundo é de cerca de 3 milhões por ano, o 

que representa 5% do total de 55 milhões de mortes que ocorrem anualmente no 

mundo. Em algumas populações, cerca de 30% a 40% dos casos de asma e 20% a 

30% de todas as doenças respiratórias podem ser relacionadas à poluição 

atmosférica (CNDSS, 2008, p. 61, 62). 

 

As doenças respiratórias podem ser provocadas pela poluição e pela presença de 

partículas no ar, como a areia das dunas, ou dos areais e áreas litorâneas, comprovando a 

influência do meio ambiente na saúde das pessoas.  

As condições de vida dos moradores da Vila do Arvoredo são precárias. Como já 

vimos, trata-se de uma área cercada de dunas, onde os ventos transportam a areia para dentro 

de suas casas, contaminando alimentos e fazendo parte do ar que eles respiram. Este cenário 

também tem grande influência na ocorrência das doenças do aparelho respiratório e 

dermatológicas, podendo tornar os moradores mais vulneráveis. Segundo Fonseca (2004), a 

saúde se vincula diretamente ao ambiente, entendido como a interação indissociável da 

sociedade com a natureza, pois as condições e/ou alterações do meio natural só têm 

importância para a humanidade quando passam a ser por ela percebidas ou quando lhe afetam 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental – SMHSA. 2010.   
138

 Para análise, agregamos os percentuais de impetiginização de outras dermatoses (13%) e micose não 

especificada (9%). 
139

 O impetigo é uma infecção muito comum, que afeta a camada mais superficial da pele. Atinge principalmente 

crianças. Pode ser causado por dois tipos de bactérias: Staphylococcus aureus, que acomete crianças de todas as 

idades, e Streptococcus do grupo A, que ocorre mais comumente em crianças de 3 a 5 anos. 

http://www.derme.org/boletins/impetigo.html. Acesso em: 26 fev. 2011. 

http://www.derme.org/boletins/impetigo.html
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o bem-estar e o modo de vida. O clima, com suas alterações cíclicas, e, recentemente, com 

variações inesperadas e danosas para a população, é certamente um fator que afeta 

diretamente a saúde humana. As ações humanas sobre a natureza tornaram-se bem mais 

complexas após o aparecimento dos aglomerados urbanos e seu crescimento desordenado, 

produzindo intenso impacto sobre o meio ambiente natural, com repercussões negativas sobre 

sua qualidade de vida. 

A prevenção, a promoção e o cuidado com a saúde, preceitos da Vigilância em Saúde 

(BRASIL, MS, 2009a), parecem não estar chegando onde mais precisa. Os moradores da Vila 

do Arvoredo apresentam problemas graves de saúde
140 

mas também agravos de fácil controle. 

Com campanhas educativas de higiene, como lavar as mãos com frequência, não usar toalhas 

ou roupas de outras pessoas, manter as unhas curtas, são algumas medidas simples que 

reduzem a transmissão de doença de uma pessoa para outra. 

Os serviços de saúde podem reduzir a exposição aos fatores de risco à saúde de 

indivíduos e grupos, assim como a vulnerabilidade e, principalmente, as consequências da 

exposição a eles. O acesso equitativo aos serviços de saúde é, portanto, de grande importância 

para diminuir os diferenciais observados em relação a estes aspectos. Mas o problema parece 

estar na iniquidade de acesso: 

 
As desigualdades sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde estão, em 

grande medida, relacionadas com a estrutura e funcionamento dos sistemas de 

saúde, o que faz com que tais desigualdades sejam bastante permeáveis às políticas 

setoriais. Os determinantes da utilização de serviços de saúde estão relacionados às 

necessidades de saúde (morbidade, gravidade e urgência da doença), aos usuários 

(idade, sexo, renda, educação, região de moradia), aos prestadores de serviços 

(especialidade, experiência profissional, tipo de prática, formas de pagamento), à 

organização da oferta (disponibilidade de médicos, hospitais, ambulatório, acesso 

geográfico, modo de remuneração) e à política do sistema de saúde (tipo de sistema 

de saúde, proposta assistencial, distribuição de recursos, legislação, entre outros) 

(TRAVASSOS e MARTINS, 2004 apud CNDSS, 2008, p. 70). 

 

Entendemos que discutir saúde e, especificamente, os serviços por ela prestados, 

remete ao modo de produção capitalista. Os esforços do SUS em democratizar o acesso a seus 

serviços por meio de programas como o PSF não se consolidam, muitas vezes, por conta dos 

entraves estruturais, característicos da dominação do Estado:  

 

Na realidade brasileira, historicamente, a saúde e suas práticas têm sido relegadas a 

segundo plano, no qual a ênfase dos problemas recai sobre os fatores técnicos, cuja 

lógica resulta em maior produtividade (quantitativo) sob a égide do capital. Como 

resultado, encontramos uma dicotomia entre saúde coletiva e saúde individual, 

reforçando a cidadania a alguns e circunscrevendo a outros a cidadania de segunda 
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 Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental; PMF, 2010. 
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ordem, portanto, excluindo-os do direito social à assistência à saúde (BARRETO, 

2003, p. 1) 

 

A solução apresentada pela prefeitura de Florianópolis à comunidade da Vila do 

Arvoredo foi o reassentamento dos moradores, com a remoção da comunidade do local. Esta 

questão mais detalhadamente tratada no tópico a seguir. Um fato que merece consideração, no 

entanto, são as histórias de vida de cada família, que pesam no contexto da dinâmica social, 

na condição de pensar e fazer engajados, e que demandam primordialmente, antes da 

aplicação pura e simples de uma solução técnica, um trabalho político-pedagógico em 

conjunto com a comunidade e com as instituições de saúde sob pena de, mesmo em endereço 

diferente, os problemas continuarem como são. 

 

3.4 PROCESSO DE REMOÇÃO DA VILA DO ARVOREDO 

 

Em janeiro de 1999, o Ministério Público Federal, considerando o Procedimento 

Administrativo 465/95 sobre a ocorrência de danos ao meio ambiente com ocupações em área 

de preservação permanente (dunas) ao final da Rua do Siri, em Ingleses, encaminhou à 

prefeitura de Florianópolis a recomendação 010/99. Este documento propõe a adoção de 

providências administrativas e/ou judiciais, concedendo um prazo de 90 dias para informar a 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão sobre as medidas determinadas. A mesma 

recomendação foi expedida à Floram, à Fatma, ao Ibama e à DPU.  

Em agosto de 2002, o Ministério Público Federal reitera, através do ofício 1.903/02, a 

recomendação 010/99.
141

  

No início da década de 2000, a Associação de Moradores da Vila do Arvoredo – 

Amovila - e a comunidade aprofundaram o processo de participação social, colocando entre 

suas reivindicações melhores condições de moradia e benfeitorias na localidade. O marco da 

trajetória das lutas da comunidade ocorreu em dezembro de 2004, numa audiência pública, em 

que os vários órgãos presentes propuseram uma agenda preliminar de atividades e com ela se 

comprometeram, deflagrando assim um novo processo em busca da moradia digna para os 

moradores da comunidade. 

A Vila do Arvoredo se caracteriza por sua alta vulnerabilidade, como comprova o 

estudo de Riscos Ambientais e de Probabilidade de Ocorrência de Processos de Soterramento 

por Movimentação de Dunas, elaborado através do Termo de Referência nº 09 - 
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 Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental; PMF, 2010. 
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Hierarquização das Áreas de Interesse Social -, de 2006, de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental.
142

 Este estudo dividiu a área territorial da 

Vila do Arvoredo em dois setores: Setor 1 e Setor 2 , conforme mapa abaixo (Figura 32): 

 

 

Figura 32 - Foto Setor 1 e Setor 2  

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2006 – Áreas de Interesse Social. 

 

A descrição geológica apresenta a área sedimentos quaternários e a caracterização 

geomorfológica como dunas em planície costeira. O laudo
143

 revelou perigoso potencial de 

risco de soterramento por movimentação de dunas. O quadro seguinte (Figura 33) sintetiza o 

grau de risco dos assentamentos subnormais. 
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 Estudos para a Hierarquização de Assentamentos Subnormais. Companhia Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos - Cobrape. Programa Habitar Brasil/BID, Termos de Referência nº 9 HBB/PMF/02. 

Florianópolis, 2006. 
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 Id. 
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Grau de 

Probabilidade 

 

Critérios para definição do grau de probabilidade de ocorrência de 

processos de soterramento por movimentação de dunas 

 

Rs1 

Médio 

A distância entre a base do talude de sotavento e a moradia permanece 

estável há mais de dois anos. A moradia está próxima ao talude de 

barlavento. A distância entre a base do talude de sotavento e a moradia é 

superior a 20 metros. Presença de cobertura vegetal na base das dunas. 

Rs2 

Alto 

A distância entre a base do talude de sotavento e as moradias vem se 

reduzindo anualmente. A distância entre a base do talude de sotavento e a 

moradia é inferior a 20 metros. Areias transportados pelo vento acumulam-

se nos terrenos de entorno da moradia. Não há cobertura vegetal na base 

das dunas; não há barreira vegetal entre as dunas e a moradia. 

Rs3 

Muito alto 

A distância entre a base do talude de sotavento e a moradia vem reduzindo 

anualmente. A distância entre a base do talude de sotavento e a moradia é 

inferior a 10 metros. Parte do terreno de entorno da moradia já está 

soterrado pela duna. 

Não há cobertura vegetal na base das dunas; não há barreira vegetal entre as 

dunas e a moradia 

Figura 33 – Determinação do Grau de Risco dos Assentamentos Subnormais  

Fonte: Estudos para a Hierarquização de Assentamentos Subnormais. Companhia Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos - Cobrape -; Programa Habitar Brasil/BID, Termos de Referência nº 9 HBB/PMF/02. 

Florianópolis, 2006 

 

O Setor 1 compreende a área de moradias entre a rua sem denominação, a Servidão 

dos Imigrantes e no final das servidões. Pode-se constatar um processo acelerado de avanço 

das dunas sobre a ocupação. Em relação à planta, pode-se verificar que a Servidão Quero-

Quero foi soterrada. As dunas aproximam-se, atualmente, da Servidão Dois Irmãos, quase em 

frente à Servidão Canto das Dunas, soterrando as últimas edificações do lado direito da via 

(Figura 34 e Figura 35). O grau de probabilidade de soterramento foi qualificado como muito 

alto, risco de soterramento nível 3 (Rs3). São 45 as moradias ameaçadas.  
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Figura 34 - Foto Vista de moradia localizada na Servidão Dois Irmãos, em adiantado processo de soterramento  

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2006. 

 

O Setor 2 tem como referência as moradias mais próximas à Servidão Floresta. O grau 

de probabilidade de soterramento foi qualificado como alto, risco de soterramento nível 2 

(Rs2). São aproximadamente 60 as moradias ameaçadas.  

 

 

Figura 35 - Foto Vista de moradia localizada na Servidão Dois Irmãos, em adiantado processo de soterramento 

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2006. 
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Em dezembro de 2004, foi realizada na Câmara Municipal de Florianópolis uma 

audiência pública, solicitada pelo vereador Márcio de Souza para “discutir a questão da 

habitação na Vila do Arvoredo, no Bairro Ingleses”. Participaram da audiência: Secretaria 

Municipal de Habitação; Trabalho e Desenvolvimento Social; Conselho Municipal de 

Assistência Social; Gerência Regional do Patrimônio da União; Associação dos Moradores da 

Vila do Arvoredo; União Nacional de Moradias Populares; Departamento de Arquitetura da 

Universidade Federal de Santa Catarina; União Florianopolitana de Entidades Comunitárias – 

Ufeco -; Conselho de Segurança de Ingleses - Conseg - e Câmara Municipal de Florianópolis, 

nas pessoas dos vereadores Marcio de Souza, Alexandre Fontes, Aloísio Machado Filho e 

Lázaro Bregue Daniel.  

Todos os presentes se manifestaram acerca da problemática da Vila do Arvoredo, 

enfatizando o drama enfrentado pelas famílias devido às condições inadequadas de moradia, 

propondo a união dos esforços nas esferas da administração pública federal, estadual e 

municipal e demais parceiros solidários com vistas à solução do problema. 

A partir desta audiência, uma comissão de técnicos da prefeitura, a Amovila e os 

moradores da Vila do Arvoredo passaram a realizar várias reuniões de trabalho, iniciando o 

processo de levantamentos técnicos e recadastramento das famílias situadas nesta área, com 

vistas ao desenvolvimento de um projeto de desocupação da área. 

Na reunião do dia 8 de dezembro de 2004, foi abordada a possibilidade de remoção das 

famílias, num debate entre representantes da prefeitura de Florianópolis, da Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, da Câmara de Vereadores, da Universidade 

Federal de Santa Catarina e membros da comunidade (Anexo 10).  

Já na reunião realizada em 10 de janeiro de 2005 houve a formação de uma comissão 

para diagnosticar as situações de maior risco, defendendo solução para os casos emergentes, 

que seriam as 150 famílias com problemas respiratórios e casas em situação de risco. Esta 

comissão realizou vistoria onde foi possível delimitar a área de intervenção imediata, ou seja, 

definir a localização das famílias que seriam removidas (Anexo 11).  

A proposta acordada entre os órgãos públicos envolvidos e a comunidade foi de que a 

melhor intervenção pública seria uma política habitacional de reassentamento das famílias que 

estavam ocupando a área de interesse social Vila do Arvoredo. Neste sentido, a prefeitura 

reuniu esforços visando a atender às demandas individuais das famílias que tinham suas casas 

soterradas em virtude da movimentação natural das dunas e da ação de ventos, ou mesmo 

propiciar às famílias interessadas o retorno à cidade de origem. 
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Foram 42 famílias que saíram da área e receberam indenização. O valor das 

indenizações variou de R$ 3.000,00 a R$ 21.771,98. Do total das casas indenizadas, 21 foram 

demolidas e 21 foram transformadas em abrigo provisório para atender às famílias com 

interesse em permanecer no local, mas que tiveram demolidas suas casas pelo risco à 

integridade física dos seus moradores
144

. Atualmente, são 160 as famílias (611 habitantes) que 

serão atendidas no processo de reassentamento.
145

 

Em função dessa possibilidade, foi acordado que a área para remoção das famílias 

deveria ser localizada nos Ingleses, preservando assim questões de trabalho, educação, 

aspectos culturais e sociais característicos dos moradores, evitando impactos de adequação em 

lugares distantes.  

A solução encontrada foi a doação à prefeitura de um terreno da Casan, com área de 

13.246,40 m². O processo de legalização tramitou na Câmara de Vereadores através da 

Mensagem da PMF nº 062, de 6 de dezembro de 2006 (Anexo 12). Em 2010, o Decreto nº 

8.478, de 19 de outubro de 2010, declara de interesse social para fins de desapropriação a área 

doada, destinando-a à construção de conjunto habitacional para a regularização fundiária da 

comunidade Vila do Arvoredo (Anexo 13).  

A proposta habitacional de reassentamento é o projeto de urbanização Recanto dos 

Ingleses, que pretende manter 11,32% de área de preservação permanente, 1.867 m² de área 

verde e 1.439 m² de área comunitária. O restante será destinado à construção das edificações. 

Serão blocos de dois e três pavimentos, 34 dos quais com dois apartamentos por andar, 

totalizando 168 apartamentos. Este terreno não apresenta nenhum traço de urbanização, 

carecendo totalmente de infraestrutura - pavimentação, drenagem pluvial, abastecimento de 

água, sistema coletor de esgoto, rede de distribuição de energia elétrica, construção de 

equipamentos urbanos (como praça e creche). Entretanto, o entorno já está em grande parte 

ocupado, proporcionando conexões com a área em questão e integração com o bairro.  

Na foto abaixo (Figura 36), indicam-se a localização do projeto Recanto dos Ingleses e 

a distância entre o local do reassentamento e a Vila do Arvoredo - aproximadamente 2,4 km. 
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 Programa de Urbanização, Regularização, e Integração de Assentamentos Precários – Projeto Social Vila do 

Arvoredo – SMHSA/PMF – Junho 2007. 
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 O número de famílias e pessoas apresentado corresponde à relação algébrica entre o número de famílias e 

pessoas identificadas em 2005 através da pesquisa censitária e o número de famílias e pessoas que foram 

indenizadas e saíram da área buscando solução individual para o seu problema habitacional. Programa de 

Urbanização, Regularização, e Integração de Assentamentos Precários – Projeto Social Vila do Arvoredo – 

SMHSA/PMF – Junho 2007. 



157 

 

 

 

Figura 36 - Foto Área local para  reassentamento das famílias – Projeto Recanto dos Ingleses  

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2007. 

 

 Conforme o Plano Diretor dos Balneários – Lei 2.193/85 -, o zoneamento da área 

eleita não permitia a habitação popular. A Lei Complementar nº 381, de 12 de abril de 2010, 

altera o zoneamento e cria normas urbanísticas específicas para a área de interesse social 

Recanto dos Ingleses (Anexo 14).  

Na foto abaixo (Figura 37), é possível ver a área prevista para o reassentamento das 

famílias, bem como o desenvolvimento urbanístico do entorno. 

 



158 

 

 

 

Figura 37 - Foto Área local para reassentamento das famílias – Projeto Recanto dos Ingleses  

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2007. 

 

  Abaixo (Figura 38), podem-se ver as edificações propostas para o projeto de 

urbanização Recanto dos Ingleses: 

 

Figura 38 - Animação Projeto de Urbanização Recanto dos Ingleses  

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2007. 
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Quanto à área atual da Vila do Arvoredo, a prefeitura apresenta a proposta de 

implantação do Parque das Dunas, visando à recuperação, preservação e revitalização da área. 

A extensão do parque será de 4,265 ha. 

 

Figura 39 - Foto Demarcação da área destinada ao Projeto Parque das Dunas - Ingleses  

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2007. 

 

 

Figura 40 - Animação Projeto Parque das Dunas - Ingleses  

Fonte: Acervo SMHSA/PMF, 2007. 
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Atualmente, a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental e a 

Associação de Moradores da Vila do Arvoredo – Amovila - acompanham as famílias que 

serão beneficiadas pelo processo de urbanização Recanto dos Ingleses e mantêm uma 

supervisão sistemática das condições das habitações dos que se encontram em área de risco. 

Quando há necessidade de obras de reparos e de deslocamento das casas dentro da própria 

Vila do Arvoredo, em decorrência do avanço das dunas, há ciência e autorização da SMHSA. 

São acompanhados, também, o processo de indenização e o deslocamento das famílias que 

aderiram ao programa indenizatório.
146

  

Reconhecemos as disputas existentes na formação socioespacial. Para abordar estes 

conflitos, em especial os gerados durante as indenizações, o processo de reassentamento, bem 

como a aceitação dessa resolução por parte dos moradores, requer-se um estudo específico, 

que por ora extrapola o âmbito de nossa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender que o território tem uma atribuição, revelada pelos padrões de distribuição 

geográfica das doenças e suas relações com fatores socioambientais, obtidos por investigação 

e estudo, constitui um desafio para a área da saúde. 

Questionamos se a territorialização seria uma ferramenta eficaz para a realização de 

vigilância em saúde. Para obter respostas, buscamos no SUS as orientações sobre a 

construção dos territórios em saúde. Conhecemos os que foram criados pela Secretaria de 

Estado da Saúde em Santa Catarina e, mais especificamente, os da Secretaria de Saúde de 

Florianópolis.  

Este esforço permitiu-nos entender que o território é apenas um recorte administrativo 

para o planejamento em saúde, visto como amorfo, não mais que uma localidade designada 

para gerenciamento da saúde, distante do real poder que o território engendra. Esta visão, 

embora se oponha às teorizações desenvolvidas pelo SUS, é o que a prática revela.    

Para compreender a dinâmica do território é necessário ver o espaço como um local de 

contradições: 

[...] o espaço como fator multidimensional de estratificação de populações, 

o que permite visualizar espacialmente, de forma articulada, as 

distribuições da doença e do risco, entendido como situação coletiva e 

definido sob diferentes abordagens. Além disso, pode propiciar ao Sistema 

de Vigilância em Saúde Pública compreender a dinâmica e identificar 

diferenças e “causas” das diferenças na ocorrência das doenças nos 

diversos subconjuntos da população (BRASIL, MS 2007, p. 15, 16). 

 

Vemos, nessa discussão, a importância de aprofundar o papel do espaço enquanto 

categoria de análise. Hoje, a interdisciplinaridade entre a geografia e as ciências sociais 

contribui para quebrar a separação que uma vez existiu entre estas disciplinas, decorrência do 

olhar positivista de ambas. Parte da geografia não dava ênfase à influência na análise dos 

fenômenos sociais e econômicos sobre o espaço. E as ciências sociais, por outro lado, não 

viam no território um campo a ser explorado no entendimento da dinâmica e das contradições 

presentes no espaço (LIMONAD, 1999). 

A vigilância em saúde tem no princípio da territorialidade sua principal premissa. 

Melhorar a qualidade de vida e promover a saúde de um indivíduo implica agir no contexto e 

no espaço em que ele vive e se insere (CAMPOS, 2003). 
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Ao analisar o crescimento de nossa cidade, pode-se afirmar que as relações sociais e 

de produção não se processam no vazio, mas em espaços determinados e assumem um caráter 

espacial: 

A produção do espaço social e os processos históricos e sociais não se 

desenrolariam alheios entre si, mas num jogo de interação, oposição, contradição. 

Por conseguinte, a estruturação do território poderia ser definida dialeticamente 

como um elemento substantivo das relações gerais de produção simultaneamente 

sociais e espaciais, necessária para o próprio processo de produção no arranjo dos 

territórios e na distribuição desigual e hierarquizada das classes sociais e das 

atividades produtivas no espaço que levam a uma diferenciação social e espacial que 

contribui para um desenvolvimento desigual e combinado em diferentes escalas, a 

nível espacial e de relações de dominação” (LIMONAD, 1999, p. 81, 82). 

 

 Nesse processo, a saúde deve ser pensada à luz das relações sociais, ou seja, deve ser 

considerada em relação contínua e dinâmica com as determinantes objetivas – espaciais, 

sociais, políticas, econômicas, culturais –, dado o seu caráter interdependente. 

 Para responder à inquietante problemática - territorialização como organização e 

instrumentalização de práticas da vigilância em saúde - desenvolvemos os estudos 

apresentados na parte Conhecendo a Vila do Arvoredo. Pudemos conhecer a localidade, a 

comunidade e a relação saúde/doença entre os moradores. Ao pesquisar sobre as políticas de 

saúde pública e seu impacto sobre a população, chegamos às ações desenvolvidas pelo Centro 

de Saúde Santinho. Vimos que a Secretaria de Saúde designa a este Centro de Saúde a 

responsabilidade pela cobertura da área, aplicando as ações do Programa Saúde da Família. 

Após o levantamento de doenças e agravos da Vila do Arvoredo, verificamos que as 

ações de promoção da saúde e prevenção são limitadas em relação à necessidade e à demanda. 

A Rede de Atenção em Saúde e, especificamente, o Distrito Sanitário Norte parecem não 

levar em conta as características da área para enfrentar os determinantes sociais existentes. 

Não desenvolvem ações impactantes para alterar as condições de vida daquela população. 

Devido ao processo de remoção, percebe-se que houve uma desaceleração nas ações e 

programas no local, o que consideramos um equívoco, pois a remoção requer tempo, e a vida 

urge. Entendemos serem necessárias ações conjugadas entre a Secretaria de Saúde e demais 

secretarias da prefeitura para modificar o atual cenário, aplicando projetos e programas na 

melhoria da qualidade de vida, pois sobre a área vive uma população carente de 160 famílias, 

num total de 611 habitantes.
147

  

 O impacto das intervenções em saúde nas áreas de interesse social podem ser aferidos 

por ferramentas de geoprocessamento. O uso do espaço tem sido incrementado com o 

                                                 
147

 Programa de Urbanização, Regularização, e Integração de Assentamentos Precários – Projeto Social Vila do 
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crescente acesso a bases de dados epidemiológicos e com a disponibilidade de ferramentas 

cartográficas e estatísticas computadorizadas. A interdisciplinaridade entre saúde e geografia 

faz sua diferença em Epidemiologia Geográfica, um campo promissor, em que se aplicam e 

desenvolvem novos métodos de análise. Tema de especial interesse, para ser explorado em 

pesquisa futura.  

A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis utiliza esses recursos, porém apenas 

no processo de georreferenciamento, ou seja, na identificação e localização geográfica de seus 

dados
148

. Ainda não ocorre o geoprocessamento visto com o processamento geográfico das 

informações presentes nos bancos de dados. A interação dos diversos bancos do Sistema de 

Informações em Saúde com a base territorial é uma necessidade para averiguar como se 

constitui a distribuição espacial das informações. O esforço na ligação dos bancos de dados 

dos sistemas de informação e a territorialização em saúde parece barrar na não-integração de 

diversos programas do Sistema de Informações. As plataformas destes programas são 

diferentes, dificultando a conjugação entre elas e a base territorial. Estes ajustes são 

preocupações do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais de saúde. São 

arranjos de informáticas, onde o avanço é gradual, mas lento. Uma realidade que contrasta 

com as urgências demandadas  pela saúde.
149

 

Mesmo que o recurso do geoprocessamento não esteja plenamente desenvolvido, ele 

permite gerar mapas temáticos utilizando os dados epidemiológicos. Nosso esforço foi neste 

sentido. Descrevemos a situação da Vila do Arvoredo e de seu moradores cruzando algumas 

informações geográficas, socioeconômicas e epidemiológicas. É necessário difundir o 

geoprocessamento e os sistemas de informação geográficos – SIG. As tecnologias 

desenvolvidas nesse campo viabilizam a produção de informações geográficas com maior 

precisão, agregando mais valor ao banco de dados. De acordo com Davis Jr. (1999 p. 12), 

“Sistemas de Informação Geográficos são sistemas automatizados, usados para armazenar, 

analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos 

em que a localização geográfica é uma característica inerente à informação e indispensável 

para analisá-la”.  
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 SMS, Gerência de Tecnologia e Modernização, 2010. 
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 Na correlação de uma base distinta daquela em que o banco de dados foi criado vale registrar a fragilidade 

deste processo. A qualidade de um banco de dados é proporcional à seriedade da coleta e digitação dos dados. 

Com a introdução de novos programas e sistemas de informações, ocorre o processo de migração de dados, 

conforme alterações de redesenho territorial, o que pode ocasionar descompasso entre a situação real e a 

formatação do banco de dados, além de comprometer a qualidade do banco de dados (GERENCIA DE 

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO/SMS, 2010).  
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Informações interrelacionadas com a base territorial dão confiabilidade aos dados. As 

análises sobre a situação de uma área são otimizadas e mais fundamentadas quando se valem 

do recurso da precisão, possível pelo geoprocessamento. No processo de territorialização da 

Vila do Arvoredo não se utiliza esta ferramenta na produção das análises e ações de vigilância 

em saúde. As ações de assistência à saúde são realizadas na comunidade sem seus recursos, 

ainda não desenvolvidos pela secretaria, o que reduz a importância do espaço no 

planejamento em saúde, concebido ainda e apenas como limitação geográfica. A falta de 

reconhecimento do potencial da territorialização em saúde para intervir nos determinantes 

sociais inviabiliza ações de promoção e prevenção, por desconhecimento real da relação 

socioespacial. Estas análises ajudam a compreender a territorialização em saúde em 

Florianópolis, em especial suas limitações. O desafio vai além da identificação dos problemas 

de saúde no território. Deve abordar as vulnerabilidades e os determinantes para enfrentá-los 

com ações e programas de vigilância. Para isso, a vigilância em saúde necessita de 

instrumentos que incorporem o lugar como expressão do relacionamento entre as pessoas e o 

seu território (MONKEN, BARCELOS, 2005). A compreensão do conteúdo geográfico do 

cotidiano na dimensão local permite identificar as situações causadoras de problemas de 

saúde. Esta compreensão deve permear o planejamento, pois a organização dos processos de 

trabalho e das práticas de saúde devem causar impacto no local, em consonância com a 

realidade.  

Ao conhecer a comunidade e as limitações vivenciadas por seus moradores, podemos 

concluir que as ações sobre os condicionantes e determinantes sociais da saúde são muito 

limitadas, não causando impactos favoráveis à qualidade de vida dos moradores: 

 
Para melhorar as condições de saúde de uma população, são necessárias mudanças 

profundas dos padrões econômicos no interior dessas sociedades e intensificação de 

políticas sociais, que são eminentemente políticas públicas. Ou seja, para que uma 

sociedade conquiste saúde para todos os seus integrantes, é necessária ação 

intersetorial e políticas públicas saudáveis. Para a atenção integral de saúde, será 

necessário utilizar e integrar saberes e práticas hoje reunidos em compartimentos 

isolados: atenção médico-hospitalar; programas de saúde pública; vigilância 

epidemiológica; vigilância sanitária; educação para a saúde etc. com ações extra-

setoriais em distintos campos, como água, esgoto, resíduos, drenagem urbana, e 

também na educação, habitação, alimentação e nutrição etc., e dirigir esses saberes e 

práticas integrados a um território peculiar, diferente de outros territórios, onde 

habita uma população com características culturais, sociais, políticas, econômicas 

etc. também diferentes de outras populações que vivem em outros territórios (BUSS, 

2010, p. 2). 

 

As ações de promoção da saúde e prevenção requerem uma mudança na prestação de 

serviços. O eixo "recuperar a saúde de indivíduos doentes" precisa ser deslocado para 
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"prevenir riscos e agravos" e "promover a saúde das pessoas e dos grupos populacionais". 

Esta dimensão necessita mais do que uma boa intenção ou um bom gesto. Necessita de uma 

mudança de paradigma, o que implica tomar como objeto os problemas de saúde e seus 

determinantes, organizando a atenção de modo a incluir não apenas as ações e serviços que 

incidem sobre os "efeitos" dos problemas (doença, incapacidade e morte), mas, sobretudo, 

nas ações e serviços que incidem sobre as "causas" (condições de vida, trabalho e lazer), ou 

seja, no modo de vida das pessoas e dos diversos grupos sociais (PAIM, 1994; TEIXEIRA et 

al., 1998). 

Ações com esse norte ainda não são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e, 

podemos arriscar em dizer, nem pela prefeitura. O nosso subsídio para fazer tal assertiva foi o 

crescimento do número de áreas de interesse social em Florianópolis entre os anos de 1987 e 

2007, disparando de 40 para 64 áreas.
150

 

As raízes da maioria das desigualdades de saúde e de grande parte do sofrimento humano 

são sociais. A compreensão da determinação social da saúde deve subsidiar práticas mais 

efetivas, a partir de uma visão integral dos indivíduos. 

Uma inovação para dirimir as desigualdades sociais são as ações do PSF, cujas 

atividades extrapolam os muros das unidades de saúde, articulando ações educativas de 

promoção com ações de prevenção de riscos e agravos. Nesta pesquisa, tivemos acesso a uma 

vasta literatura e a documentações oficiais. A nosso ver, as instituições governamentais da 

área e seus profissionais parecem dominar bem os conceitos por que prima essa nova 

estratégia organizativa de atenção básica. Em contrapartida, percebemos que as famílias não 

estão cientes das ações do Programa Saúde da Família. Na busca pela resolução de seus 

agravos, não visualizam a estruturação do sistema público de saúde. Muitas vezes, dirigem-se 

ao Centro de Saúde buscando serviços prestados em outros níveis da Rede de Saúde, como 

prontos-socorros e hospitais, ou necessitam de cuidados de médicos especialistas, serviços de 

média complexidade ofertados apenas por policlínicas. O anseio da população é por 

assistência à saúde e atendimento de qualidade. Ela desconhece as divisões territoriais criadas 

para organizar a oferta de serviços em saúde na cidade e no estado; tem dificuldades de 

compreender a lógica de atenção básica, média e alta complexidade. Há uma desinformação 
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sobre como são distribuídos os serviços de assistência em saúde pela rede pública, o que 

acaba resultando em críticas ao SUS. 

 Gelinski (2010) questiona as premissas do PSF, em especial o estabelecimento de 

vínculo entre as equipes de saúde da família com a população, no que tange à co-

responsabilidade de cuidados e à realidade, posto que as famílias não compreendem o que seja 

cumprir o papel de co-responsável pelo cuidado. O PSF não foi absorvido pela população. 

Sem tal consciência, é quase impossível tornar a população co-responsavel de um programa 

que desconhece (GELINSKI, 2010). As famílias ainda buscam por assistências curativas, 

desconhecendo a mudança do modelo de atenção voltado à prevenção e à promoção em 

saúde, que reservam à comunidade um papel importante na efetivação das políticas públicas 

de saúde: 

 
Muito mais se o modelo biomédico induziu as famílias a abandonarem suas práticas 

em saúde e com isso as fez transferirem para os serviços médicos, e seus recursos 

tecnológicos e medicamentosos, a responsabilidade pelos cuidados. As famílias que 

ao longo de boa parte do século XX se tornaram dependentes desses cuidados 

médico-centrados, agora são chamadas a reassumirem esses cuidados em outras 

bases. Elas são convocadas a serem co-responsáveis, mas não têm nem 

conhecimento sobre o que se espera delas nem tem condições de aceder a exames ou 

consultas especializadas que lhes possibilitem ter controle da sua dor (GELINSKI, 

2010, p. 7). 

 

O não-estabelecimento de um vínculo entre os serviços de saúde e a população 

compromete a credibilidade do PSF e do próprio Sistema de Saúde. Faz-se necessário criar 

condições para que, de forma permanente, o sistema se aproxime mais dos indivíduos, 

tornando suas estruturas conhecidas e, por consequência, sendo mais resolutivo.  

Devemos ter um olhar crítico nesta atoladiça discussão sobre territorialização em 

saúde, urbanização, crescimento das cidades e mobilidade populacional.  

Pensar uma cidade diferente, com cidadãos conscientes e participativos, passa pelo 

necessário debate sobre os principais temas que embasam a construção de uma vida digna nas 

cidades: saúde, educação, especulação imobiliária, planejamento urbano, violência urbana, 

entre outros. Criar condições para reverter a situação em que vivem milhões de pobres pelo 

mundo afora, aglomerados em favelas, exige enfrentar o modelo civilizatório capitalista. A 

realidade mostra que enquanto houver capitalismo, exploração do homem pelo homem e tudo 

for tratado como mercadoria, questões como justiça, igualdade, acessibilidade, dignidade, 

saúde, direitos sociais e qualidade de vida não serão pautas no trato humano. Em 

contrapartida, esta mesma realidade nos provoca a cavar avanços que possibilitem a 
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emancipação e a transformação da cidade funcional em cidade em função social.
151

 

Destacamos a participação da população como um avanço nas conquistas sociais. O 

"empoderamento" (empowerment) é considerado uma dimensão de capital social que se refere 

ao processo de interação social, que permite que pessoas aumentem suas habilidades 

individuais e coletivas, além de desempenharem maior controle sobre suas vidas (CNSSS, 

2008). 

Entendemos que a territorialização é uma ferramenta eficaz no estudo da saúde e, em 

especial, na aferição do impacto de seus programas e ações. Destacamos que a 

territorialização deve ser aprimorada com técnicas de geoprocessamento, mas também se deve 

aprofundar o debate conceitual e ideológico de território e espaço, em que aspectos como o 

papel da mobilidade do capital e do trabalho devem ser contemplados, uma vez que sua 

intensificação contribui para alterar a distribuição das atividades produtivas e da população. 

O impacto do SUS em nossa sociedade é proporcional à sua idade, ou seja, é um 

sistema complexo implantado há 23 anos, que necessita de aperfeiçoamento, mas que precisa 

mais é ser defendido. Para saber da importância do SUS é só questionar: „e se não tivéssemos 

o SUS?‟  

Nossa defesa do SUS e do Programa de Saúde da Família se sustenta nas conquistas e 

avanços já obtidos no pouco tempo de sua existência e em sua trajetória de luta por saúde 

pública, gratuita e de qualidade em nosso país. 

Os temas abordados neste trabalho certamente constituem campo fértil para 

exploração, desde que o desconforto em ver populações desprovidas de seus direitos – e o 

direto à saúde é a motriz – impulsione novas pesquisas. 
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