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RESUMO 

A atual gestão do Governo de Pernambuco vem implantando, numa perspectiva 

desconcentradora da demanda, a ação de expansão espacial das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs), as quais vêm trazendo “inovações” ao campo da saúde pública. Mas, 

considerando que a qualidade de serviço de saúde não diz respeito apenas à existência de 

unidades de saúde, este trabalho teve como objetivo avaliar em que medida a atual política 

pública de saúde, com a implantação das UPAs, está promovendo desenvolvimento 

socioambiental, a partir do estudo dos impactos socioambientais, positivos e negativos, 

planejados ou não, decorrentes dessa política. Para tanto, foram entrevistados no total 140 

usadores divididos entre usadores e moradores/usadores do entorno imediato da UPA Barra 

de Jangada. O método de abordagem utilizado foi o da teoria social crítica, a partir do qual 

analisamos a materialização da política em causa partindo de como ela funciona, com o 

propósito de pensar como ela poderia ser configurado. Concluiu-se que as UPAs se 

apresentam como importantes inovações técnicas que vêm promovendo bem estar e 

garantindo conforto e segurança às pessoas, seja pela sua distribuição desconcentrada dentro 

do território seja pela sua ótima estrutura física. Mas, essas inovações técnicas não vieram 

acompanhadas de inovações imateriais, ou seja, a UPA não passa de mais uma unidade de 

saúde reprodutora de um serviço público de saúde fragmentado e simplicador, focado apenas 

na cura de doenças. A relevância deste ensaio se dá pelo esforço de pôr em discussão uma 

política pública de saúde que deveria garantir a universalização dos direitos de cidadania. 

 

Palavras-chave: Política Pública de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento Barra de 

Jangada, Usadores, Desenvolvimento Socioambiental. 
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ABSTRACT 

The current management of Pernambuco Government has been deploying, at a perspective of 

distributing the demand, the action of spatial expansion of Emergency Units of Health 

(UPAs), which have been offering "innovations" to the public health  field. But whereas the 

health quality of service concerns not only the existence of  the health  center units this study 

aimed to assess the extent to which current public health policy, with the implementation of 

the UPA is promoting environmental development of the study environmental impacts 

studies, positive and negative, planned or unplanned, arising from this policy. Therefore in 

total 140 respondents were divided between users and residents/users of the immediate 

surroundings of UPA Barra de Jangada. The method of approaching used was the critical 

social theory which was analyzed the realization of the policy starting about its working, in 

order to think about how it might be configured. We concluded that UPAs are presented as 

important technical innovations that have been promoting wellness and providing comfort and 

safety to people and their wide distribution within the territory is great because also their 

physical structures. But these technical innovations have not come accompanied by 

immaterial innovations, ie, the UPAs only represent a symbol of reproductive health public 

service fragmented and simplifier focused only on curing diseases. The relevance of this job is 

seen by the intentions which were put about the discussions inside this job about the public 

health policy should ensure the universal rights of citizenship. 

Keywords: Public Health Policy, Emergency Units of Health, Users, Environmental 

Development. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), tendo como principal tema de investigação da política pública de saúde, com foco na 

Política Nacional de Atenção às Urgências, a partir do qual discutimos as potencialidades e os 

desafios da ação de distribuição espacial das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para 

promover desenvolvimento socioambiental aos seus usadores. 

A principal motivação para realização desta pesquisa se deu pelo fato da pesquisadora 

que aqui escreve ser usadora dos serviços públicos de saúde e ter convivido, ao longo da vida, 

com a problemática relativa aos serviços públicos no Brasil. E, ao mesmo tempo, por ter 

“alimentado” expectativas e esperanças junto com os demais usadores de poder usufruir de 

um serviço público de saúde de qualidade a partir da promessa de implantação das UPAs. Daí 

surgiu a inquietação para investigar se de fato essas promessas serão concretizadas, 

escrevendo esta dissertação a qual compreende seis capítulos: 

 

O Capítulo 1 intitulado “Notas introdutórias” traz uma breve apresentação da temática 

abordada, da relevância do estudo, dos objetivos, do método de abordagem, da questão central 

e da hipótese da pesquisa.  

 

O Capítulo 2 de natureza teórica, intitulado “Política Pública de Saúde: entraves e 

desafios para promover desenvolvimento socioambiental”, traz uma breve apresentação de 

como se desenvolveu a política pública de saúde no Brasil, apontando suas dificuldades em 

dar conta da problemática da saúde a partir de uma visão simplificadora e fragmentadora entre 

saúde, pessoa e ambiente. Ainda neste capítulo foi definido o que se compreende por política 

pública e desenvolvimento socioambiental, conceitos-chave desta pesquisa. Foi ainda 

enfatizada a necessidade de encarar a saúde como uma questão socioambiental a partir de uma 

visão interdisciplinar, bem como a relação entre políticas públicas e desenvolvimento 

socioambiental. 

 

O Capítulo 3 procurando integrar teoria e prática, “Visão de Sobrevôo sobre as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) na Região Metropolitana do Recife (RMR)”, foram 

discutidas as UPAs em três dimensões: apresentação da PNAU da qual as UPAs fazem parte, 
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a distribuição espacial das UPAs na RMR e sua gestão sob a lógica da parceria público-

privada. 

 

O Capítulo 4 intitulado “Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada”, foi 

realizada uma apresentação da (i) situação geográfica, (ii) da estrutura física e (iii) do 

funcionamento interno da UPA, de modo a cada vez mais aproximar os leitores do objeto de 

pesquisa ora estudado. 

 

O Capítulo 5  “Impactos Socioambientais da Unidade de Pronto Atendimento Barra de 

Jangada aos seus Usadores”, serão apresentados e discutidos os impactos da implantação da 

UPA nos níveis ao mesmo tempo da tecnosfera (mudanças no ambiente físico do entorno 

imediato da UPA) e psicosfera (mudanças na vida das pessoas que usam a UPA), mostrando 

em que medida a execução desta política está de fato garantindo o desenvolvimento 

socioambiental aqui almejado. Finalizando este capítulo conclusivo discutimos brevemente os 

possíveis caminhos que podem ser trilhados pela saúde pública no sentido de garantir o 

desenvolvimento socioambiental. 

 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais da pesquisa e propostas para um 

modelo de gestão pública de saúde com qualidade. 

 

A esta altura, faz-se necessário revelar o sentido que se lê nas entrelinhas desta 

pesquisa, em que cada número possui um rosto, cada frase uma expressão única, no mundo e 

no tempo, cada olhar o momento exato de sua realização. É chegada a hora de compreender a 

importância que se pode dar às necessidades reais da vida das pessoas, desvelando de uma 

realidade difícil, mas plena de possibilidade para a construção da cidadania no Brasil. Desse 

modo, neste país tão desumanamente desigual, semeemos em nossos corações o desejo e a 

sincera esperança de aniquilação dessas desigualdades, para que sejamos assim, neste querer 

ao menos, todos iguais! 
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CAPÍTULO 1 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

As pessoas já nascem imbuídas do direito de ter teto, educação, saúde, trabalho, justiça 

e liberdade, ou seja, uma existência digna (Santos, 2007). E é a partir da garantia desses 

direitos, em seu conjunto, que se discute a vivência humana sob os princípios da cidadania, a 

qual, por sua vez, deveria atingir a todos e em qualquer circunstância (Ibidem). 

Mas, a cidadania não se completa apenas como um estado de espírito, precisa ser 

reclamada, exigida, necessitando de uma materialização no âmbito social, político, jurídico e 

de dispositivos institucionais, os quais deveriam fazer valer os direitos pactuados (Ibidem).   

No que concerne ao seu exercício, deve-se compreendê-lo na perspectiva de que a 

situação de um povo, de uma Nação, não é imutável, havendo sempre possibilidades de 

mudanças, seja avançando, seja retrocedendo nos diversos âmbitos da vida coletiva. 

E é nessa perspectiva que se crê que o bem estar das pessoas no seu sentido mais 

amplo, pode ser sonhado, ou seja, almejando que, de algum modo, as pessoas possam usufruir 

dos direitos inalienáveis da condição humana. Parte desta vida mais humana, a qual se deseja 

para as pessoas, pode e deve ser provida pelo Estado através de políticas públicas, aquelas que 

devem fazer das pessoas verdadeiros cidadãos, garantindo os interesses coletivos e não os 

individuais, frente aos serviços públicos (SMITH, 1973 apud SANTOS, 2007).  

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a atual política pública de saúde do governo 

de Pernambuco, com a implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), está 

promovendo desenvolvimento socioambiental, a partir do estudo dos impactos 

socioambientais, positivos e negativos, planejados ou não, decorrentes dessa política. Quanto 

aos objetivos específicos desta pesquisa, delineamos os seguintes: apresentar a atual política 

de saúde que instituiu as UPAs, discutindo os desafios e potencialidades que se apresentam a 

saúde pública para promover desenvolvimento socioambiental; deslindar a experiência da 

distribuição espacial das UPAs, mapeando e analisando a localização destas em relação à 

escala das redes (eixos viários e assentamentos precários) na Região Metropolitana do 

Recife
1
; avaliar os impactos socioambientais com a implantação da UPA na dimensão da 

tecnosfera; e avaliar os impactos socioambientais com a implantação da UPA na dimensão da 

psicosfera. 

                                                           
1
 Por questões estéticas e pelo realce dos detalhes, optamos pela impressão das imagens em colores; deixamos 

em preto e branco apenas os gráficos e algumas imagens cuja visualização dos detalhes não era de grande 

relevância.   



17 

 

O caminho percorrido para o estudo das potencialidades de uma política pública de 

saúde para contribuir ao desenvolvimento socioambiental constitui na avaliação dos impactos 

de uma UPA no seu entorno ambiental. E isto mediante as suas relações com os usadores dos 

serviços por ela prestados. 

O emprego do termo usador, distinto do termo usuário, deu-se em função de 

compreender que este último é um desdobramento de um mero consumidor, aquele cuja 

dimensão se esgota no ato da compra, que se alimenta de parcialidades. Enquanto isso, usador 

é compreendido como o cidadão, ou seja, como uma pessoa plena de direitos (SANTOS, 

2007). 

Nos anos de 1990, devido a tendências neoliberais na administração pública, esse tema 

deixou de atrair, como antes, atenção significativa dos pesquisadores. Porém, a partir do início 

deste século, ele voltou à cena acadêmica, sobretudo em razão da retomada do papel do 

Estado no que tange à regulação social. 

Nos últimos tempos, portanto, vem crescendo muito o número de pesquisadores 

preocupados com o impacto de políticas públicas nos diversos lugares em que ocorrem, 

visando à sua avaliação. No Brasil, este tema vem adquirindo visibilidade desde a década de 

1980, quando os movimentos sociais retomavam  suas pressões sobre o Estado para a 

ampliação das políticas sociais demandando universalização e transparência na condução 

dessas políticas (ARCOVERDE, 2009; FIGUEIREDO, M.F; FIGUEIREDO, A. M. C, 1986). 

Mas, apesar de vir ganhando espaço nas agendas de pesquisas nacionais no âmbito do setor 

público, trata-se de uma prática ainda muito incipiente (CAVALCANTI, 2006; FREY, 2000).  

As UPAs, integrantes da  Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), foram 

implantadas em Permambuco, pela atual gestão do governo estadual em parceria com o 

governo Federal. A localização espacial das UPAs, objetos espaciais
2
 de saúde, acontece sob 

a lógica da desconcetração da demanda, de maneira a distribuí-las amplamente pela Região 

Metropolitana do Recife (RMR),  no intuito de promover melhorias no que tange ao acesso ao 

serviço público de saúde, desafogando os grandes hospitais públicos.  

Assim, a distribuição espacial das UPAs, estratégia inicial desse melhoramento, faz 

com que a rede desses serviços aproxime-se realmente de um maior número de pessoas; o que 

já garante o mínimo de cidadania, pois a igualdade dos cidadãos pressupõe igualdade também 

de acessibilidade, tendo em vista que as “[…] desigualdades sociais […] são, em primeiro 

                                                           
2
 São as materialidades construídas pelo homem, através das quais as ações podem ser executadas, fazendo com 

que cada lugar tenha uma produção histórica própria (SANTOS, 2006). Neste caso, a UPA em si, ou seja a 

estrutura física de concreto é um objeto espacial que possibilita que o serviço de saúde seja ali prestado, ação. E 

este objeto uma vez territorializado dá ao lugar onde se instala uma nova configuração territorial. 
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lugar, desigualdades territoriais, porque derivam do lugar onde cada qual se encontra” 

(SANTOS, 2007, p. 151). 

Para tanto, a primeira UPA do estado de Pernambuco foi inaugurada em janeiro de 

2010. Hoje, esse estado conta com 14 UPAs, 13 na RMR e apenas uma fora desta Região: 

UPA de Caruaru. As 13 UPAs da RMR estão distribuídas em sete municípios: Recife com 

cinco UPAs, Jaboatão dos Guararapes com três UPAs e Olinda, Cabo de Santo Agostinho, 

Igarassu, São Lourenço da Mata e Paulista com uma UPA cada. A distribuição espacial destas 

UPAs são mostradas na Figura 1, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Unidades de Pronto Atendimento no Estado de Pernambuco, 2012. Fonte: Adaptado da 

Secretaria Estadual de Saúde.Nota: A escala utlizada refere-se ao mapa do estado de Pernambuco.  

 

 

Destas UPAs, consideramos para nossa análise a de Barra de Jangada, a fim de 

aprofundar a discussão.  
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A escolha desta UPA deu-se em virtude da autora desta dissertação utilizar aquele 

objeto espacial para atender suas necessidades em termos de saúde. Tendo em vista que, 

enquanto usadora daquela UPA, não poderia deixar de escolhê-lo com a preocupação de 

verificar os seus reflexos no ambiente e na vida das pessoas, discutindo os desafios que esta 

política pública precisa transpor para garantir a condição plena de cidadão àqueles que 

pensam que já o são.  

A escolha de uma só UPA deveu-se ao fato de todas terem o mesmo tipo de gestão 

(parceria público-privado), a mesma lógica de atendimento e estarem sob a égida de uma 

mesma política. O que não significa, porém, que todas causam o mesmo impacto nos 

ambientes onde estão localizadas. Ao mesmo tempo, a pesquisa de campo que nós realizamos 

a fim de apreender e interpretar os impactos socioambientais das UPAs como possibilidades 

ao desenvolvimento, a partir das suas inter-relações com seus usadores, demandou muito 

tempo (observações dos ambientes e entrevistas durante todo o período de funcionamento em 

todos os horários, incluindo as madrugadas) o que teria sido impossível se tivéssemos 

escolhido um maior número de UPAs para uma pesquisa de dois anos. 

  Mas, analisar os impactos de uma UPA, apontando e discutindo as lacunas que a 

política em causa poderia preencher para garantir desenvolvimento socioambiental, é uma 

tarefa válida para o planejamento e a gestão da saúde pública como um todo.  

E isso, compreendendo planejamento, também, como um esforço de imaginação de 

ações que serão realizadas no futuro e gestão como aquelas ações que estão sendo executas no 

presente, bem como considerando que, planejamento e gestão pertencem a referenciais 

temporais distintos, a grosso modo o amanhã e o agora, respectivamente (SOUZA, 2010). 

A relevância desta pesquisa reside  no esforço em discutir uma política pública que 

deveria garantir a universalização dos direitos de cidadania. Pois, a partir da avaliação dos 

impactos da política pública de saúde, do questionamento da sua gestão na perspectiva de 

apontar como ela poderia atingir suas potencialidades à promoção do desenvolvimento pleno 

das pessoas no seu ambiente, estaremos desvelando a natureza da política em questão. Isto 

porque a materialização por si só da política pública de saúde não implica necessariamente 

que o direito pleno à saúde esteja de fato sendo atendido.  

E é nesta discussão que reside, também, a distinção necessária entre crescimento 

econômico compreendido a grosso modo como montantes puramente quantitativos e 

desenvolvimento. Este, compreendido como garantia e universalização real de uma vida 

digna, distinção esta que marca a história do mundo na segunda metade do século XX 

(SANTOS, 2003). 
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A pergunta inquietadora que trilhou este trabalho desde seu início foi a seguinte: em 

que medida a gestão da atual política pública de saúde que institui as UPAs está de fato 

promovendo o desenvolvimento socioambiental, no sentido de garantir a universalização dos 

direitos de cidadania, aos usadores dos serviços por ela prestados?  

Partimos da hipótese de que a política das UPAs, enquanto parte da materialização de 

uma política pública diferenciada, ainda não alcançou o pleno exercício de todas as suas 

potencialidades à promoção de desenvolvimento socioambiental. E isto apesar da sua ampla 

distribuição espacial que tem garantido acessibilidade, boa estrutura física, atendimento por 

ordem de prioridade, dentre outros.  

O método de abordagem utilizado é o da teoria social crítica. Buscar-se-á, assim, 

analisar a materialização política em causa partindo de como ela funciona, com o propósito de 

pensar como ela poderia vir a ser e por que ainda não o é. Isto porque apesar de toda 

descrença que rodeia a noção de utopia, sem ela é impossível pensar “ […] porque o 

pensamento não é produzido a partir do que houve, nem do que há. O pensamento portador de 

frutos é produzido a partir do que pode ser. […] e é isso que reúne os homens de boa vontade 

em toda a parte” (SANTOS, 2003, p. 310).  

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, a qual tem como agente principal de 

investigação direta os usadores do serviço de saúde prestado pela UPA Barra de Jangada no 

seu próprio cotidiano, posto que são eles quem de fato podem avaliar e revelar a natureza 

dessa política e dizer se ela possui ou não potencialidade para desenvolvimento 

socioambiental e em que medida. 

  Os demais agentes de investigação são os moradores/usadores do entorno imediato da 

UPA, os quais se acham dividido em dois grupos (a) moradores/usadores das casas e (b) 

moradores/usadores dos apartamentos, e a instituição gestora da UPA Barra de Jangada. Esses 

atores foram também escolhidos pelas seguintes razões: a coordenação da UPA em função de 

poder fornecer informações acerca do funcionamento interno da UPA Barra de Jangada, 

respondendo questões referentes aos esforços realizados no nível da gestão para garantir que o 

serviço de saúde seja prestado com qualidade, estando essa questão ligada ao interesse desta 

instituição em melhorar as condições de vida das pessoas.  

A relevância de ter a gestão da UPA, através da Coordenação, como um dos agentes 

da pesquisa se deu, dentre outras razões, pelo fato de que a interação pesquisador-

Coordenação teve como resultado dados primários, ou seja, informações que o pesquisador 

não poderia ter conseguido através de outras fontes, tratando-se de informações construídas 

no diálogo (MINAYO, 2008). 
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Os moradores/usadores do entorno imediato da UPA foram escolhidos, porque 

enquanto usadores da UPA e ao mesmo tempo moradores do seu entorno imediato puderam 

apontar se houve ou não melhoria na sua condição de vida e no seu ambiente revelando, assim 

os impactos socioambientais advindos daquele empreendimento. Ao considar os 

moradores/usadores como um dos agentes da pesquisa enriqueceu nossa análise, na medida 

em que possibilitou termos a visão dos usadores de outras localidades, bem como daqueles 

que estão na sua adjacência imediata. 

O trabalho empírico foi iniciado no primeiro semestre de 2012. Junto ao grupo dos 

usadores foram realizadas 110 entrevistas; e com o grupo dos moradores/usadores foi 

realizado o total de 30 entrevistas divididas em 14 com os moradores/usadores das casas e 16 

com os moradores/usadores dos apartamentos. A elaboração dos roteiros das entrevistas não 

foi baseada em nenhum autor ou método. As questões foram elaboradas pela pesquisadora 

levando-se em conta a própria realidade do problema de pesquisa, fazendo valer um dos 

princípios importantes da pesquisa em profundidade. 

Os procedimentos metodólogicos serão apresentados simultaneamente com a 

apresentação e discussão dos dados da pesquisa, isto porque se julgou essa opção mais 

adequada à estrutura do trabalho, evitando a separação entre a apresentação da metodologia e 

o tratamento dos dados e informações da pesquisa.  

Compreende-se como entorno imediato da UPA, o recorte espacial que abrange as 

ruas Humaitá e Dois Irmãos ao norte, Caxias do Sul ao sul, Sertãozinho a leste e Cruz Alta a 

oeste (Figura 2). Apenas dentro deste recorte foram entrevistados os moradores/usadores da 

UPA. Apesar de ser uma área espacialmente pequena, há grande quantidade de moradores, em 

função de existir um conjunto residencial dentro deste recorte.  
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Figura 2. Entorno imediato da Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. A. Rua Cruz Alta; 

B. Rua Caxias do Sul; C. Rua Sertãozinho; D. Rua Humaitá; E. Rua Dois Irmãos. Fonte: Adaptada do 

Google Earth. Imagem capturada em 26/04/2012. Nota: Nesta imagem foi retrabalhado apenas o 

recorte referente ao entorno imediato da UPA Barra de Jangada abrangendo casas e apartamentos. As 

imagens do Google são apenas para representação visual e não são processadas para enquadramento 

nas coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). 

 

 

A proposta de discussão aqui apresentada é de natureza interdisciplinar, assim como 

qualquer trabalho sobre qualquer ação acerca do ambiente, considerando este à luz das inter-

relações entre os homens, o resultado de sua ação no espaço e as múltiplas conexões entre os 

objetos através dos quais o homem age (CORRÊA, 1993; MENDONÇA, 2001). Com efeito, 

as discussões em torno da questão ambiental devem trafegar por entre os mundos disciplinares 

(MORAES, 1994 apud MENDONÇA, 2001). 

O que exige da parte dos pesquisadores uma posição de abertura ao diálogo com 

outros saberes, pois “[…] o diálogo entre diferentes profissionais pode servir para o exercício 

da superação da divisão da ciência […]” (SPOSITO, 2004, p. 169), e é neste sentido que se 

busca dialogar com outros saberes, a partir da temática que envolve saúde, pessoa e ambiente, 

exigindo, por sua vez, reflexões que “transbordem ” a área médica ou ambiental. 

A interdisciplinaridade nesta pesquisa faz-se a partir da ciência geográfica, uma 

ciência ao mesmo tempo de caráter trans e interdiciplinar pelo fato de ser ela “[…] um dos 
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últimos lócus do naturalismo nas ciências humanas”, ao mesmo tempo em que humaniza as 

ciências da natureza  (MORAES, 1994 apud MENDONÇA, 2001, p. 115).  E também por sua 

estreita vinculação com o trato do ambiente, […] e por conseguinte da problemática 

ambiental, sendo esta uma das mais explícitas características da geografia […]” 

(MENDONÇA, 2001, p. 118).  

O meio ambiente tomado neste trabalho é o meio ambiente urbano, aquele que tem 

existência concreta e real, onde a vida, o trabalho, as inter-relações se realizam, ou seja, o 

espaço vivido pelos homens, espaço humanizado do qual “[…] as cidades são hoje a grande 

representação e a grande esperança” (SANTOS, 2003, p. 310). No entanto, o meio ambiente 

urbano não é tratado aqui em sua dimensão natural, apesar de compreender a sua inserção no 

mundo natural, posto que a natureza transformada, ameçada, também configura-se como uma 

das dimensões do espaço urbano (CARLOS, 1991).  

Segundo Mendonça (2001), o termo meio ambiente parece ter grande dificuldade de se 

desprender de uma noção naturalizante, da qual se impregnou culturalmente e parece excluir a 

sociedade da sua condição de componente dentro do ambiente, apesar de o incluir como fator. 

É necessário pensar a temática ambiental na sua complexidade, não siginificando isto  o 

abandono da dimensão natural, mas um convite à perpectiva humana, portanto social, 

econômico, político e cultural,  a participar da abordagem ambiental. E isto se apresenta como 

um grande desafio aos cientistas e intelectuais que se debruçam sobre a questão ambiental 

“[…] no presente, e certamente no futuro próximo” (MENDONÇA, 2001, p. 117). 

  Desse modo, o termo meio ambiente parece não ter sido suficiente para pensar a 

problemática ambiental a partir da interação sociedade-natureza. Para isso, atrelou-se o termo 

“socio” ao “ambiental”, a fim de enfatizar as práticas sociais e o homem também como agente 

dentro da problemática ambiental. Assim, o termo socioambiental será aqui empregado com 

esta enfâse na dimensão humana que também compõe e interage no/com o ambiente, embora 

o termo ambiental sem o “sócio” seja compreendido em sua complexidade (Ibidem, 2001). 

Desse modo, quando este trabalho lança-se a avaliar o impacto de uma política pública 

de saúde na tentativa de verificar se ela está promovendo desenvolvimento socioambiental, 

isso significa buscar compreender em que aspecto essa ação pública está impactando 

positivamente e/ou negativamente o ambiente urbano onde ela se inscreve. Aos níveis, ao 

mesmo tempo, da tecnosfera e psicosfera propostos por Santos (2006). Compreendendo a 

tecnosfera na dimensão do ambiente propriamente físico, ou seja, o espaço geográfico onde 

estão instalados os objetos espaciais e psicosfera enquanto esfera subjetiva, mundo das idéias, 

dos valores das pessoas etc. (Ibidem, 2006). 
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Nesta pesquisa, a tecnosfera refere-se ao ambiente no qual a UPA estudada está 

territorializada, onde ocorrem todas as transformações ambientais (por exemplo: 

intensificação ou mudança de fluxos), decorrentes desta territorialização, isto apreendido por 

observação do pesquisador e revelado pelo grupo moradores/usadores do entorno da UPA. 

Enquanto isso, a psicosfera comporta as opiniões/expectativas atendidas ou não de 

transformações na vida dos usadores após a instalação da UPA Barra de Jangada, bem como 

as opiniões e avaliação da política em questão, relatadas principalmente pelos próprios 

usadores.     

 Em assim sendo, essas duas esferas possibilitarão o entendimento das mudanças, a 

partir da instalação da UPA estudada, no ambiente e na vida das pessoas que usam os serviços 

públicos de saúde prestados por este objeto espacial.  

A avaliação – de políticas públicas – é uma atividade sistemática, planejada e dirigida 

por objetivos, pois através de uma avaliação, busca-se identificar e obter informações 

confiáveis e suficientes para fundamentar um juízo de valor sobre uma política, projeto, 

programa, dentre outros (SILVA, 2002 apud ARCOVERDE et al., 2009). Resultados que 

servem para a tomada de decisões acerca do desenvolvimento das ações humanas.  

Segundo Arcoverde et al., (2009), avaliar no sentido lato siginifica determinar valor, 

preço, merecimento e todas as pessoas avaliam situações e coisas cotidianamente sem mesmo 

se aperceber disso. Mas, a avaliação em sentido estrito, a qual aqui foi realizada, é orientada 

por métodos e técnicas científicos.  

Esta pesquisa trata-se de uma avaliação do tipo externa, ou seja, aquela realizada por 

uma pessoa estranha à instituição avaliada e ex-post ou somativa realizada após a execução da 

política  (COHEN; FRANCO, 1993 apud ARCOVERDE et al., 2009; CAVALACANTI, 

2006). Sendo este o caso da UPA Barra de Jangada. Neste caso, o resultado desta pesquisa 

incidirá sobre a eficácia da política estudada, pois a eficácia de um programa, projeto ou 

política “[…]está relacionada aos resultados que o programa produz sobre a sua população 

beneficiária (efeitos) e sobre o conjunto da população e do meio ambiente (impactos)” 

(CAVALCANTI, 2006, s/p). Tendo o conceito de eficácia, segundo Cohen e Franco (1993 

apud CAVALCANTI, 2006), ligação direta com a avaliação do tipo ex-post.  

Com o cumprimento de todos os objetivos traçados, espera-se que, ao seu término, 

esta pesquisa seja portadora de frutos para, pelo menos, aperfeiçoar a qualidade da saúde 

pública no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE: ENTRAVES E DESAFIOS PARA PROMOVER 

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

 

Este capítulo, discute a prática fragmentadora que recai sobre o trato da saúde, 

enfatizando a importância da interdisciplinaridade e intersetorialidade dentro do planejamento 

e gestão pública da saúde como um caminho possível para pensar a política pública de saúde, 

enquanto promotora de desenvolvimento socioambiental, e, a saúde, ligada às dimensões 

ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas. 

 

 2.1 - Compreendendo Política Pública e Desenvolvimento Socioambiental 

 

Quando se pensa em política pública, vem logo em mente aquelas ações que foram e 

são planejadas e executadas para a resolução de um problema que é público. Assim, as 

políticas públicas possuem, segundo Secchi (2011), duas características principais: (i) a 

intencionalidade pública com vistas (ii) à resolução de um problema coletivo. No entanto, 

segundo este mesmo autor, não há um consenso entre os especialistas quanto à definição do 

que seria política pública. 

O fato de não haver uma compreensão unívoca para o termo política pública, faz com 

que existam diferentes formas de apreensão deste termo, sem que alguma seja a melhor 

(SOUZA, 2006). Segundo Secchi (2011), há aquele grupo que compreende a política pública 

apenas no âmbito estatal, ou seja, uma política só seria considerada pública quando sua 

implementação parte do Estado, embora se considere que atores não estatais possam 

influenciar na elaboração de uma política pública. Seria esta linha considerada “abordagem 

estatista”, a qual se contrapõe, à “abordagem multicêntrica”, para a qual o termo política 

pública se referiria as ações que têm como objetivo a resolução de um problema público 

independente do ator protagonista da política (SECCHI, 2011, p. 02; PEREIRA, 1994 apud 

CUNHA, E. da P; CUNHA, E. S. M, 2002).  

No entanto, independente da abordagem utilizada, debruçar-se sobre a temática das 

políticas públicas significa buscar em suas análises as inter-relações entre Estado, sociedade, 

economia e política, tendo em vista que a execução dessas políticas repercute no âmbito social 

e econômico, necessitando, assim, da contribuição das múltiplas ciências para a sua 

compreensão na totalidade. O que faz desta área de estudo, do ponto de vista teórico-
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conceitual, um campo multidisciplinar. Independentemente do ângulo que a política pública 

seja analisada por um determinado pesquisador, as questões morais, técnicas e teóricas 

sucitadas estarão de alguma forma conectadas (REIS, 2003). 

 

Tal é também a razão pela qual pesquisadores de tantas disciplinas – 

economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, 

planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – partilham um interesse 

comum na área e tem contribuído para avanços teóricos e empíricos 

(SOUZA, 2006, p. 25). 

 

 

No entanto, não é escopo desta parte do trabalho dicutir todas as inter-relações que 

envolvem este campo de estudo. Mas, desvendar o que se entende por política pública 

discutindo suas inter-relações apenas com o Estado e a sociedade. Fizemos  a citação acima, 

apenas, para reforçar o rico campo multidisciplinar que é o das políticas públicas, o qual 

comporta vários olhares, bem como para deixar claro que suas complexidades são 

reconhecidas, embora não sejam trabalhadas aqui em sua totalidade, o que não comprometerá 

a leitura crítica no âmbito apenas das inter-relações estudadas.   

Política pública foi, então, compreendida à luz de Höfling (2001, p. 31) e Peters (1986 

apud SOUZA, 2006) quando estes a compreendem como o próprio “Estado em ação”, ou seja, 

o Estado planejando e executando ações, as quais têm como objetivo resolver problemas 

(integral ou mesmo parcialmente) públicos de setores específicos no interior da sociedade, 

promovendo bem-estar
3
 e, desse modo, influenciando a vida dos cidadãos.  

Assim, considera-se o “público” da política em função dos atores que são beneficados 

por essas ações, neste caso a sociedade civil. Sendo as políticas públicas de responsabilidade 

do Estado, mas não exclusivamente estatais. 

E importante delimitar, ainda, que a política pública de saúde neste contexto é 

compreendida como uma política pública social, aquela voltada “[…] em princípio para a 

redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desiguadades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico” (HÖFLING, 2001, p. 31). Ademais, essas 

políticas chamadas sociais, segundo esta autora, podem mudar de “feição” nas diferentes 

sociedades e de Estado para Estado e, aqui, a política pública social de saúde é discutida no 

contexto do Estado Capitalista.  

                                                           
3
 Neste trabalho o termo bem-estar está sendo utilizado em sua acepção genérica, ou seja, refere-se à melhoria 

das condições de vida das pessoas, seja no âmbito material (acesso facilitado a serviços públicos) seja no 

imaterial (expectaticas correspondidas). 
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Embora reconheça-se a importância de outras instâncias, organizações multilateriais, 

organizações não governamentais e até organizações privadas, no processo de implementação 

e execução de política pública, não se pode negar que o Estado está à frente no processo de 

elaboração desta forma de política, seja pelo controle dos recursos nacionais, seja pelo seu 

poder e monopólio da força, ou mesmo pelo fato desta ser uma das suas principais razões de 

existir, mesmo que esta última afirmativa prescinda de alguma ressalva (SECCHI, 2011). 

Isto porque, historicamente, as políticas públicas brasileiras deram pouca atenção à 

proteção social, assumindo sempre, sobretudo, o papel de garantidoras e fortalecedoras da 

ordem econômica. Embora coubesse ao Estado o principal papel de garantir condição de vida 

plena às pessoas a partir da resolução de problemas públicos, os quais ameaçam a 

possibilidade da população gozar de uma vida pautada na justiça, liberdade e bem estar, ou 

seja, nos direitos cidadãos (ARAÚJO, 2000). 

Desse modo, a ação do Estado, enquanto um dos principais protagonistas das políticas 

públicas, deveria incidir sobre um determinado problema o qual se encontra entre um mundo 

real “perturbado”, pela ausência ou precariedade de uma política pública, e uma outra 

realidade possível, agindo sempre na perspectivas de mudança (SOUZA, 2006) para melhor. 

Mas, em estando nas mãos do Estado o papel de formular e executar políticas públicas 

– que podem garantir a promoção de uma vida digna a longo prazo - , ele torna-se um campo 

de lutas, também, por acesso à riqueza, posto que a execução de uma determinada política 

pode beneficiar uma ou outra camada social (CUNHA, E. da P; CUNHA, E. S. M, 2002). Isso 

porque, no interior do Estado, existem interesses que perpassam desde a interesses voltados à 

acumulação de capital àqueles das reivindicações dos trabalhadores (OFFE, 1984 apud 

HÖFLING, 2001); fazendo com que cada tipo de política encontre, em sua execução, rejeição 

e apoio, gerando disputas em torno de sua decisão (LOWI, 1964 apud SOUZA, 2006).  

Desse modo, como o Estado pode, através das políticas públicas, beneficiar uns em 

detrimento de outros, é importante frisar o importante papel que tem a sociedade organizada 

para mudar a sua realidade. O que acontece através de pressões junto ao Estado, pois as 

políticas públicas são criadas para atender as demandas que emergem da sociedade, devendo 

acontecer para a garantia de direitos coletivos em detrimento de direitos individuais.  

Ademais, Souza (2006, p. 27) sublinha como simplificadoras as visões que apontam 

que o Estado serve apenas para atender aos interesses de uma camada social em particular ou 

de executar política apenas para aqueles que estão no poder. Para esta autora, é preciso 

considerar uma “relativa automia do Estado”, o que não quer dizer que este seja impermeável 
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às pressões externas. Pois, “[…] o engajamento da sociedade civil pode implicar novas formas 

de oligarquização dos recursos (REIS, 2003, p. 14). 

Como assinalou Smith (1973 apud SANTOS, 2007, p. 141), dentre outros papéis do 

Estado, cabe a este “realizar e manter certas obras públicas e determinadas instituições 

públicas, as quais não se criam para servir aos interesses individuais de um ou poucos 

indivíduos”. Havendo a necessidade de mediação social e institucional para obtenção de um 

consenso mínimo, de modo que todos os envolvidos possam de alguma maneira ser 

contemplados senão minimamente impactados negativamente. 

 

Indiscutivelmente, as formas de organização, o poder de pressão e 

articulação de diferentes grupos sociais no processo de estabelecimento e 

reinvidicação de demandas são fatores fundamentais na conquista de novos e 

mais amplos direitos sociais, incorporados ao exercício da cidadania 

(HÖFLING, 2001, p. 39). 

 

Mas, para que a sociedade possa desfrutar de direitos de cidadania através das políticas 

públicas, ela precisa ir em direção a uma nova relação com o Estado, alterando a cultura das 

instituições públicas, através do exercício de sua capacidade propositiva, posto que as marcas 

do clientelismo ainda estão enraizadas nas práticas políticas, como Araújo (CUNHA, E. da P; 

CUNHA, E. S. M, 2002) assinalou acima. Tendo em vista que “[…] o agir estatal e 

administrativo se baseia em formas clientelistas de interação, visa mais o caso individual e 

não soluções coletivas” (FREY, 2000, p. 249).  

Isto porque, segundo Cunha, E. da P e Cunha, E. S. M (2002), no início do século XX 

prevalecia a idéia de um Estado mínimo, em que o mercado foi o principal agente regulador  

da ordem e das relações socioeconômicas. Assim, pregava-se, cada vez, mais mercado e 

menos Estado, defendendo as liberdades individuais e  a capacidade de regulação natural do 

mercado a todo custo (HÖFLING, 2001). 

Na década de 1970, essas ideias ganharam mais força, sobtetudo com a crise do 

capitalismo e do Estado brasileiro. Neste período o Estado foi apontado como uma barreira ao 

desenvolvimento, o que suscitou reconfiguração do papel do Estado de planejador e executor 

de políticas públicas para agente “[…] regulador, fiscalizador e incentivador das atividades do 

mercado” (CUNHA, E. da P; CUNHA, E. S. M, 2002, p. 22).  

E isso tendo em vista que, para os neoliberais, o planejamento e a execução de 

políticas públicas sociais eram os principais causadores da crise pela qual atravessava o 

Estado brasileiro, ou seja, a crise advinha diretamente das políticas sociais e do Estado do 

Bem Estar Social (HÖFLING, 2001; MORAES, 2002). 
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Somando-se a isso, no final do século XX, agravaram-se as questões sociais em 

função de ajustes econômicos em vários países, o que resultou em desemprego, terceirização 

do trabalho, aprofundamento das desigualdades sociais.  

A partir da Constituição de 1988,  alterou-se o padrão brasileiro de proteção social. 

Com isso, o Estado assumiu seu papel de implantador de políticas universalizantes, 

aproximando os órgãos de planejamento e gestão de políticas públicas dos beneficiários 

dessas políticas. Foi nesse período que os municípios ganharam a responsabilidade de 

executar políticas públicas, através da tentativa de aperfeiçoamento do federalismo, o que não 

pode deixar de ser considerado como um importante ganho social. (CAVALCANTI, 2006; 

FREY, 2000). 

No entanto, é sob a égide de políticas igualitárias e universalizantes que se assistiu no 

final do século XX, adentrando para o século XXI, a retração do Estado na execução de 

políticas públicas sociais, preocupadas com o bem-estar da população e a abertura para o 

avanço da iniciativa privada para realizar ações, como prover saúde, educação, cultura, 

segurança, e tantos outros direitos públicos inalienáveis, para aqueles que podem desfrutar, 

restando aos pobres recorrer à precaridade dos serviços públicos oferecidos pelo Estado 

(CUNHA, E. da P; CUNHA, E. S. M., 2002; HÖFLING, 2001). 

Isto levou o Estado brasileiro a esquivar-se de muitas das suas responsabilidades 

sociais, ficando suas ações restritas ao oferecimento de políticas públicas focalizadas, 

seletivas, caminhando em sentido contrário ao princípio da universalização dos direitos 

sociais. Pois,  sob um Estado neoliberal, desfruta-se de políticas compensatórias, as quais não 

têm como propósito o desenvolvimento social através do desejo de alterar as relações 

desiguais arraigadas na sociedade (HÖFLING, 2001). 

Refletindo acerca da saúde brasileira, assiste-se, cotidianamente, ao aumento de 

objetos espaciais, nos quais os serviços de saúde privados são prestados, colocados no 

imaginário como um serviço diferenciado e exclusivo de poucos, cuja propaganda foge até do 

trato da saúde, realçando um consumo exclusivo, que “[…] insistentemente transforma cada 

vez mais as pessoas em clientes”. Pois, “[…] as mídias fizeram [e fazem] acreditar que a 

saúde se compra à prestação, escolhendo o produto pela qualidade, pelo preço e pelo modo de 

atendimento” (GUIMARÃES, 2001, p. 156). 

 Polarizando a sociedade entre os ricos, aqui chamados de clientes, que podem pagar 

pelo serviço de saúde privado e os pobres, que usam o serviço público de saúde, vivenciando 

a precariedade e desumanização dos serviços públicos que teriam como objetivo melhorar a 
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vida. Isto se deve ao fato de, ainda se acreditar no mercado como promotor de “[…] justiça, 

igualdade e liberdade” (MORAES, 2002, p. 13). 

Segundo Rosa e Labate (2005), na década de 1970, o Brasil contava com uma ampla 

rede de oferta de serviço privado de saúde, a qual contava com o apoio financeiro do Estado 

em quase 80%; enquanto isso, o montante para a saúde pública, a qual de fato deveria ser 

universal, era mínimo. Segundo Rodrigues (2010), o per capita, em reais, do Sistema Único 

de Saúde (SUS) para a toda a população gira em torno dos R$ 675 anuais, enquanto o dos 

setores privados chega a R$ 1.428 para seus afiliados. Assim, apenas 25% da população 

brasileira (os acorbertados por planos e seguros privados de saúde) desfrutam de um per 

capita  em saúde em torno de R$ 2.103, posto que também estão acorbetados pelo SUS.  

O problema também se deve ao fato que, na esfera da ação política, estão vigentes as 

máximas que regem o mercado capitalista. Desta maneira, age-se  muito mais a partir do 

marketing, lançando mão e instaurando novos programas, com novas campanhas, novas 

promessas, também no âmbito das políticas públicas. Tal como ocorre com as Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) aqui estudadas, com todo seu aparato técnico para a produção de 

uma identidade visual capaz de promover a aceitação social enquanto um modelo ideal. 

Como disse Haug (1997), é importante que haja uma constante inovação estética para 

que ocorra um ganho monopolista no sentido de garantir, neste caso especificamente, votos. 

Além disso, como essa prática  de estetização fascista da política opera em diversos níveis, 

“[…] é importante que os interesses vitais das pessoas não sejam o objetivo supremo nem a 

meta determinante” (HAUG, 1997, p. 185). 

 

Toda expressão que tem a confiança – na linguagem do sistema, o crédito – 

das massas é atraída e copiada pelas ambições concretas que ela expressa. 

Portanto, realiza-se necessariamente uma mera abstração de expressão, e a 

estetização não passa disso. A atividade dos produtores estéticos vem ao 

encontro desta necessidade por si mesma, de acordo com a forma – e não de 

acordo com o conteúdo e a motivação subjetiva predeterminada (HAUG, 

1997, p. 186). 

 

Toda estetização do serviço público de saúde pode não passar de mais um apelo para 

resolver os problemas apenas em sua aparência. Daí porque a importância de discutir a 

natureza do conteúdo desses programas, assim como suas possibilidades de dar saltos cada 

vez mais altos na promoção de qualidade de vida, justiça, bem-estar, todos aqui contemplados 

na promoção de desenvolvimento socioambiental. 
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Isto porque o Estado, ao se esquivar da priorização da promoção de políticas públicas 

sociais de qualidade, age no sentido de consagrar os serviços privados, pois os serviços 

públicos são prestados colocando as pessoas numa situação de não cidadãs
4
 . A má qualidade 

dos serviços públicos empurra aqueles que podem pagar para os setores de prestação de 

serviço privado, tornando os serviços públicos de saúde cada vez mais pauperizados, 

oferecidos para as pessoas mais pauperizadas. Talvez se identifique, aqui, a íntima relação 

entre o Estado e os cada vez mais crescentes centros privados de prestação de serviços de 

saúde (DRAIBE apud CUNHA, E. da P; CUNHA, E. S. M., 2002).   

Essa realidade merece ainda mais reflexão quando pensamos na condição de 

pauperização em que ainda vivem milhões de brasileiros contornando ilhas de riqueza, bem 

como no importante papel que o Estado possui como principal planejador e executor de 

políticas públicas capazes de garantir proteção social e sobrevivência digna.  

Esta realidade pode tornar-se possível quando um Estado formado por uma 

administração pública crítica priorizar ações universalizantes capazes de minimizar os 

desequilíbrios socioeconômicos, garantindo conquistas sociais, não encaradas como “ajuda”, 

mas como direitos sociais. E isso, deixando de priorizar cada vez mais as ilhas de riquezas, as 

quais parecem ser sempre as mais beneficiadas com as políticas públicas, tendo em vista que, 

muitas vezes, as ações estatais são executadas para potencializar o grande capital (HÖFLING, 

2001). 

É assim que se convive, cada vez mais, com um contexto de crescimento econômico 

que não é aproveitado para fazer valer a qualidade de vida das pessoas.  

A discussão entre crescimento e desenvolvimento não é nova, havendo uma vasta 

literatura sobre ela (OLIVEIRA, 2001), mas julgou-se importante documentar as disparidades 

entre esses dois termos, porque, às vezes, eles são usados como sinônimos, embora, na 

prática, reflitam distintas realidades. E isto com objetivo de deixar claro o que se está 

compreendendo por desenvolvimento socioambiental.      

Segundo Oliveira (2002), o termo desenvolvimento foi usado correntemente com o 

sentido de desenvolvimento ecônomico, particularmente no século XX. Mas, a união dos 

termos desenvolvimento + econômico, logo, foi substituída pelo termo crescimento, o qual se 

referia mais diretamente a uma carga puramente quantitativa. Com isso, muitos autores 

chegaram a apontar que, com o aumento constante do nível de renda, alcançaríamos o 

                                                           
4
 Este termo é tomado a partir da idéia de Santos (2007), quando este afirma haver diferentes formas de cidadãos, 

aqueles que são mais cidadãos que outros, aqueles que são menos cidadãos e aqueles que nem mesmo ainda o 

são, sendo estes homens livres que não desfrutam dos seus direitos essenciais (acesso a moradia, lazer, saúde, 

educação, cultura, dentre outros). 
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desenvolvimento, sem se preocupar, no entanto, como esses incrementos de renda seriam 

distribuídos. Esta última é considerada uma concepção econômica do conceito de 

desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002; FURTADO, 1961). 

É importante frisar que, apesar das diferenças teóricas entre os termos 

desenvolvimento e crescimento (SCATOLIN 1989 apud OLIVEIRA, 2002), não são 

excludentes, podendo até serem complementares. O crescimento, “[…] apesar de não ser 

condição suficiente para o desenvolvimento, é um requisito para a superação da pobreza e 

para a construção de um padrão digno de vida” (OLIVEIRA, 2002, p. 41). 

Desse modo, desenvolvimento é aqui compreendido em sua diferença com o 

crescimento, sendo o primeiro dotado de uma carga qualitativa, refletindo-se diretamente no 

melhoramento da qualidade de vida da população. Assim, desenvolvimento não se refere 

apenas a ganhos puramente econômicos, posto que ganhos econômicos podem não se 

materializar nos ambientes e, portanto, não promover desenvolvimento. 

Desenvolvimento, em sentido pleno, contempla a satisfação das necessidades do ser 

humano para além da saúde, englobando: educação, lazer, habitação, transporte, alimentação, 

dentre outros. O termo desenvolvimento está sendo utilizado aqui, também como sinônimo de 

melhoramento das condições de vida das pessoas e dos seus ambientes, frente à satisfação das 

necessidades das pessoas por serviço público de saúde, estando este termo atrelado à noção de 

cidadania.  

Cidadania é um termo que não está sendo utilizado aqui como garantia de direitos 

apenas no âmbito da saúde pública. Assim, ao empregar o termo desenvolvimento, estar-se-á 

referindo sobre a capacidade que a política pública de saúde, com recorte nas UPAs, tem para 

promover de fato melhoria nas condições de vida da população que a usa, bem como nos seus 

respectivos  ambientes de vida.  

Para analisar se houve ou não desenvolvimento, na forma como este termo está sendo 

compreendido, tomou-se como ponto de partida os impactos decorrentes da distribuição 

espacial da política pública das UPAs em duas dimensões (i) no ambiente físico, material, 

mais objetivo e no (ii) coração e mentes das pessoas, numa dimensão mais subjetiva.  

Daí, o emprego do termo socioambiental junto ao desenvolvimento, pelo que socio + 

desenvolvimento significa melhoria das condições de vida das pessoas, expectativas 

correspondidas, satisfação das necessidades não somente básicas por saúde, a partir da 

instalação da UPA.  Enquanto isso, a conjugação dos termos ambiental + desenvolvimento 

refere-se às transformações ou melhorias concretizadas no ambiente físico a partir do 

funcionamente da UPA. Daí os termos desenvolvimento socioambiental.  
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Importante sublinhar que os termos meio ambiente nem sempre foram usados 

incorporando o homem em sua compreensão. E foi no século XX, segundo Mendonça (2001), 

que eles sofreram algumas mudanças em sua conotação, em função do naturalismo. 

Mas, ainda segundo este mesmo autor, embora venha se incorporando cada vez mais 

as ações humanas na compreensão de meio ambiente, eles ainda estão fortemente ligados à 

sua dimensão primeira, a natural. E, mesmo quando o componente social é inserido nas 

abordagens ambientais, parece haver uma hierarquia colocando os componentes naturais do 

ambiente como os mais importantes, e, portanto, acima das dimensões sociais (MENDONÇA, 

2001).  

Posto que o termo meio conjugado ao ambiente dá a idéia de metade/parte. Daí porque 

grande parcela dos intelectuais critica esses termos meio ambiente. Assim, meio ambiente 

possui caráter simplificador, enquanto apenas meio é mais complexo posto que sua derivação 

vem de meio geográfico, aquele que abarca o planeta em uma perspectiva ambiental 

globalizante (SANTOS, 2003; MENDONÇA, 2001). Embora concordando com a crítica 

acima, neste trabalho foi utilizado o termo meio ambiente ou ambiente, compreendendo-o em 

sua complexidade, visto que a crítica acima trata-se mais de uma discussão etimológica.    

Ademais, para tentar romper com esta visão parcial das questões ambientais ou mesmo 

para colocar o natural e o social em uma mesma posição de importância, segundo Mendonça 

(2001), viu-se a necessidade de cunhar o termo socioambiental para que a dimensão social 

fosse de fato ressaltada dentro da abordagem ambiental. 

Isto em função da grande dificuldade por parte dos intelectuais para compreender e 

assimilar em suas abordagens, que o ambiente é constituído, em sua plenitude, por múltiplas 

naturezas: físico, social, cultural, político e econômico, sendo uma ou outra mais ou menos 

enfatizada a depender do tipo de abordagem de uma pesquisa. Mas, mesmo enfatizando mais 

essa ou aquela dimensão do ambiente, deve-se reconhecer suas diversas partes constitutivas, 

ou seja, a complexidade ambiental (MENDONÇA, 2001). 

A partir do desvelar dos termos condutores desta pesquisa e das justificativas pela 

escolha de cada um deles, será realizada uma breve discussão acerca do desenvolvimento da 

política pública de saúde no Brasil, baseada em uma metodologia descritiva reflexiva, a partir 

da literatura atinente a esta temática (ROSA e LABATE, 2005).  

No entanto, o objetivo não é apenas uma abordagem histórica da saúde pública, mas 

sublinhar, no âmbito da história desta política os traços de sua visão fragmentadora da pessoa 

e da saúde, a qual tem reflexo na saúde pública atual. Pois acreditamos que esta visão dificulta 

o planejamento e a gestão da saúde em uma dimensão interdisciplinar e intersetorial, que 
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deveria, por outro lado, compreeender a saúde para além de sua dimensão puramente 

biológica. 

 

2.1.1 - Saúde Pública no Brasil: questão médica ou social? 

 

A compreensão do contexto histórico-espacial em que são planejadas e executadas as 

políticas públicas de saúde é de extrema importância, sobretudo quando pensamos que essas 

políticas refletem diretamente “[…] o momento vivido, a economia vigente e as classes 

dominadoras” (ROSA; LABATE, 2005, p. 1028; PAIM, 2003 apud AZEVEDO, 2007).  

Segundo Rosa e Labate (2005), a saúde pública nem sempre foi pensanda para 

promover bem-estar à população, posto que no final do século XIX e início do XX a saúde 

esteve atrelada ao sanitarismo que é companheiro direto do planejamento urbano e de alguma 

forma isto se ligava às questões econômicas do país, posto que o objetivo primordial era 

manter os centros urbanos e portos em boas condições sanitárias de modo a potencializar as 

relações econômicas com o exterior.  

Assim, o “remédio” para as doenças infecto-contagiosas era o saneamento das cidades, 

o que resultou, segundo Guimarães (2001), no embelezamento e na melhoria das condições de 

vida no urbano. E desse modo, a intervenção urbanística apareceu também como uma resposta 

técnica às mazelas sociais. 

Ademais, a partir disto não demorou para que as doenças fossem associadas 

diretamente àquelas pessoas que viviam sob condições de grande miséria, sejam eles os 

pobres e os operários, que foram promovidas a “classes perigosas”, segundo Hall (1995 apud 

GUIMARÃES, 2001 p. 160; GÓMEZ; MINAYO, 2006).  

Dentro do contexto histórico da saúde “sanitária”, a política pública de saúde era bem 

centralizada, abrangendo pequena parcela dos assalariados. Posteriormente à Revolução de 

1930, esta política passa a atingir também os funcionários públicos. No entanto, segundo Rosa 

e Labate (2005), apesar dos programas de assistência médica terem se ampliado na esfera da 

Previdência Social a partir da segunda metade da década de 1960, pode-se afirmar 

categoricamente, que a saúde pública no Brasil não era um setor prioritário para a qual se 

voltava as atenções do Estado.  

E, se por um lado vivenciou-se o aumento dos programas de assistência médica, isto 

deveu-se, dentre outros fatores, à pressão dos consumidores, que naquele momento não era a 

população civil como um todo, mas aqueles assalariados que contribuíam com o Instituto 

Nacional de Previdênca Social (INPS). Privilegiando, de alguma forma, os ofertantes de 
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serviço de saúde privada, consolidando uma densa rede desses serviços na década de 1970. 

Por isso, esta década foi considerada como a da consolidação de um sistema de saúde 

assistencial privatista (PAIM, 2003 apud AZEVEDO, 2007).   

Apesar das transformações sofridas no âmbito do sistema brasileiro de saúde, com a 

criação do Sistema Nacional de Previdência Social (SINPAS) e estruturação de órgãos como 

o do INPS e do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), a 

população brasileira ainda não desfrutava de um serviço de saúde pública de qualidade 

(ROSA; LABATE, 2005). 

Ao final da década de 1970, após a Conferência de Alma-Ata (1978), cuja pauta 

princial foi a da ampliação do acesso à saúde primária para todas as populações, de modo a 

atender com igualdade de condições todos os membros das nações, discutiu-se a necessidade 

de promover saúde ao indivíduo, à família e à sociedade, compreendendo-a inserida em uma 

dimensão ao memso tempo epidemiológica e social.  

A partir desta conferência a saúde deixa de ser compreendida como ausência de 

doença, passando a ser percebida como um “[…] completo bem-estar físico, mental e social” 

(ROSA; LABATE, 2005, p. 1029 ), dependendo de fatores como alimentação, lazer, 

educação, trabalho, dentre outros, como prevê a Lei Orgânica da Saúde, promulgada pelo 

Ministério da Saúde em 1990.   

E assim sendo, foi necessário ampliar a visão sobre a saúde, pois a visão 

fragmentadora que recaia sobre a pessoa, considerando-a como um indivíduo cuja condição 

de saúde era alheia a sua dimensão socioambiental, não abrangia a complexidade e 

imbricação entre saúde e ambiente.  

Põe-se assim, em xeque o conceito de saúde há muito estabelecido, deixando de ser 

uma preocupação apenas dos profissionais de saúde, “convidando” outras áreas a participarem 

das discussões e do processo de promoção da saúde.  

Ao final da década de 1980 no Brasil,  com a Constituição de 1988, reconheceu-se a 

saúde como um direito público inalienável de todo “cidadão”, a qual deve ser garantida pelo 

Estado. Assim, cabe ao Estado mover ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, 

pautado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade e é neste contexto que é 

idealizado o Sistema Único de Saúde (SUS) (ROSA; LABATE, 2005; ARAÚJO; 

MIRANDA; BRASIL, 2007). 

É importante sublinhar que, embora o Estado devesse dar pesos igualitários ao tripé 

prevenção, promoção e recuperação da saúde no processo de planejamento e gestão das 

políticas públicas, o debate acadêmico atual revela que o Estado sempre foi reforçador deste 
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último processo. Portanto, agindo sempre e sobretudo no efeito final, como remediador, em 

detrimento da prevenção e promoção de saúde, numa visão simples e não complexa do 

problema. 

Milton Santos, em um dos eventos da Fundação Oswaldo Cruz realizado no ano 2000, 

a partir do tema “Saúde e Ambiente no Processo de Desenvolvimento”, fez uma crítica ao 

determinismo ainda muito presente na forma de se pensar a relação saúde e ambiente. Ao 

mesmo tempo, ele apontou a super valorização que se tem dado à técnica, principalmente no 

campo da  saúde, na medida em que isso tem acarretado na produção de conhecimento e ação 

em saúde preocupados mais com a manisfestação da doença e com os resultados, do que com 

a globalidade dos fenômenos, bem como com sua essencialidade, que é diluída pela técnica 

(MORIN, 2004). 

No entanto, segundo Rosa e Labate (2005), com a instituição do SUS verifica-se uma 

nova forma de atuar na questão da saúde, através do Programa Saúde da Família (PSF). Seu 

intuito é abandonar a antiga concepção da medicina preventiva/curativa para abrir espaço para 

pensar o indivíduo/família como sujeito pertencente a uma dimensão socioambiental própria, 

ou seja, encarando a saúde em uma perspectiva globalizante e social. 

Assim, o PSF age no acontecer da vida cotidiana, ou seja, onde as necessidades das 

pessoas são de fato reveladas. Desse modo, este programa vem reconhecer as desigualdades 

socioambientais materializadas nos ambientes de vida das pessoas e reconhecer as demandas 

por saúde, as quais por ventura, são também desiguais. Pois as particularidades 

socioambientais devem ser levadas em conta por parte de qualquer política pública que, de 

fato, esteja comprometida com a promoção da melhoria de vida das pessoas. E isso tendo em 

vista que, 

 

No território é que podemos apreender os processos e as tendências para 

diagnósticos e situações […], possibilitando o monitoramento das ações 

executadas para sua reformulação, para busca de parcerias intersetoriais e 

com os segmentos da sociedade incorporando efetivamente o controle social 

das ações sobre o território (AUGUSTO; RIGOTTO, 2006, p. 479). 

 

 

Segundo Rosa e Labate (2005, p. 1031), a criação do PSF, sem dúvida, aponta para 

uma ampliação da atenção básica de saúde, pautada na família, e não mais no cuidado 

individualizado focado na doença, incorporando a disseminação de informações relacionadas 

a práticas preventivas, curativas e educativas de saúde, relacionadas à vida cotidiana da 

população. O que ocorre na tentativa de promover ambientes e pessoas mais saudáveis. 
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No entanto, as práticas desenvolvidas pelos profisionais, no âmbito do PSF, advêm de 

programas de saúde pública, planejados e padronizados “[…] nas instâncias hierarquicamente 

superiores da burocracia do setor de saúde” (ROSA; LABETE, 2005, p. 1031). O que 

significa que se por uma lado as ações desempenhadas pelo PSF ajudam na expansão de 

programas de saúde nacionais, regionais e estaduais – amamentação, hipertenção, vacinação, 

dentre outros – por outro caracterizam-se como ações pontuais, desconectadas da realidade 

socioambiental das pessoas, ficando descaracterizado o enfoque família/comunidade na 

prática. 

Desse modo, vê-se que uma visão “ecologizante
5
”, no tratamento da questão 

saúde/doença, não será alcançada se ficar restrita ao campo de um único saber, ou tampouco 

se for colocada como tarefa de uma ou outra ação estratégica dentro do sistema público de 

saúde, tendo em vista os fatores limitantes que se impõem a uma ação isolada, ofuscando sua 

possibilidade de alcançar uma visão complexa da realidade socioambiental.  

A busca dessa complexidade e das inter-relações presentes nos fenômenos do mundo, 

não devem ser buscadas como se houvesse uma receita na qual há passos rígidos a serem 

seguidos, tampouco como uma reposta que está pronta, mas “[…] como desafio e como uma 

motivação para pensar” (MORIN, 1999, p. 176).  

As UPAs, por exemplo, trazem importantes “inovações” ao sistema público de saúde 

rumo à promoção do desenvolvimento socioambiental, tal como a sua ampla distribuição 

espacial na Região Metropolitana do Recife (RMR), aproximando esses objetos espaciais dos 

seus usadores. Não se pode deixar de apontar a interessante estrutura física das UPAs, bem 

como as diversas especialidades médicas e profissionais de apoio social em funcionamento 

diurno e noturno e a ordem do atendimento baseado no grau de gravidade do paciente, 

promovendo certo grau de bem estar aos pacientes, na medida em que o atendimento não é 

mais baseado na ordem de chegada.  

A saúde pública deve ser pensada para além de uma boa estrutura física com 

equipamentos high tech. Não que isto seja dispensável, mas ela pode ser pensanda enquanto 

instrumento capaz de contemplar mudanças nos processos de cuidado das pessoas, 

potencializando a produção da saúde e ampliando sua contribuição para o desenvolvimento 

socioambiental. 

                                                           
5
 Aquela que para Morin (2004) trabalha na inseparabilidade entre conhecimento, informação e seu meio 

ambiente – sociopolítico, socioeconômico e socioambiental. 
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Para tanto o planejamento e a gestão da saúde pública necessitam considerar outras 

áreas do conhecimento, pois só assim será possível promover saúde a partir de uma visão que 

ultrapasse a dimensão puramente racionalista do humano, aquela que considera a pessoa 

enquanto máquina biológica em funcionamento, tendo preocupações de fato com a 

complexidade do ambiente no qual as pessoas vivem. 

E é esta realidade que desejaríamos que fosse desfrutada pelas pessoas dentro do 

sitema público de saúde. Como o próprio nome já diz as Unidades de Pronto Atendimento 

foram planejadas para atenderem casos de urgência, cabendo ao leitor questionar a razão da 

escolha dessas unidades de saúde para estabelecermos esse diálogo, uma vez que junto aos 

casos de urgência não cabe qualquer intervenção senão, a ação rápida, para a garantia da vida. 

 Inicialmente, poderia ser respondido que se deveu em função das “inovações” que 

essa ação vem imprimindo dentro da política pública de saúde. A partir daí, foi questionado 

por que não pensar junto com essas novidades, muito mais técnicas e também 

imprescindíveis, a possibilidade de uma prática em saúde que contemplasse uma visão mais 

global da pessoa.  

Isto porque acreditamos que a partir da prestação de serviços públicos de saúde, em 

sua complexidade, poder-se-á contemplar as múltiplas dimensões nas quais as pessoas estão 

inseridas. Desse modo, poder-se-ia almejar até mudanças comportamentais do indivíduo 

frente ao meio em que vive, tendo em vista que qualquer informação trocada acerca da 

importância do ambiente minimamente limpo e sua relação com a manuntenção da saúde, é de 

grande valor para a pessoa e para o ambiente. E estas ações não podem ser pensadas como 

uma tarefa apenas da Secretaria de Educação ou ficarem restritas a programas isolados da 

Secretaria de Meio Ambiente.  

A troca de informação entre profissional de saúde/paciente acerca das condições do 

ambiente de vida deste último pode, ao menos, “plantar novas idéias” sobre a relação do 

indivíduo com o seu meio, com seus hábitos, podendo implicar na melhoria da condição de 

saúde da pessoa e qualidade do seu ambiente. Reforçando aqui a interdisciplinaridade que 

envolve a questão da saúde, sendo esta uma questão muito mais social do que médica 

(ROSSONI; LAMPERT, 2004). 

Essa relação subjetiva e baseada no diálogo entre profissional de saúde e paciente está 

dentro da discussão que envolve o processo de humanização em saúde. Pois a idéia de 

humanização na saúde é entendida como a valorização de todos os sujeitos como agentes 

promotores de saúde. Assim, contempla-se a autonomia e a co-responsabilidade no que tange 
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ao cuidado com a saúde, pondo em evidência dimensões subjetivas e particulares de cada 

sujeito (REIS; MARAZINA; GALLO, 2004). 

O foco nas UPAs deu-se também pelo fato de que apesar de se ter programas de saúde 

voltados a atenção básica, como o PSF, os grandes hospitais públicos, assim como as UPAs, 

ainda concentram grande volume de atendimentos, mesmo que muitos destes caracterizem-se 

como atendimentos mais “simples” que poderiam ser resolvidos em unidades de atenção 

básica à saúde (CECÍLIO, 1997 apud AZEVEDO, 2007, p. 28).   

Desse modo, constata-se que o componente territorial não é passivo, ou seja, não é ele 

que se enquadra no modelo de gestão pública pensada em gabinetes desconectados com o 

“mundo da vida”. São as necessidades das pessoas que movimentam toda dinâmica territorial, 

contrariando a racionalidade estabelecida e fazendo com que as pessoas se dirijam, criem 

fluxos territoriais a partir de suas necessidades, proximidades etc. 

 

Por outro lado, sabe-se que uma parcela considerável da população que 

procura atendimento médico é portadora de necessidades que nunca serão 

plenamente satisfeitas no plano da assistência médica individual. O 

encaminhamento dessas pessoas para a consulta médica ocasiona dificuldade 

em assegurar atendimento rápido para os casos que realmente exigem 

urgência. São desafios constantes do poder público a otimização do uso dos 

leitos hospitalares, a atualização contínua do mapa de vagas, o 

estabelecimento de mecanismos que desobstruam a comunicação e o 

intercâmbio de informações entre as unidades de serviços de saúde 

(GUIMARÃES, 2001, p. 156). 

 

 

As UPAs caracterizam-se como “porta de entrada” de atendimentos básicos. Nos 

meses de junho e julho de 2012
6
 a UPA Barra de Jangada realizou 18.505 atendimentos, tendo 

realizado em média 300 atendimentos por dia. Do total desses atendimentos nos dois meses, 

15.092 foram classificados como casos leves, enquanto 3.175 e 207 foram classificados como 

de gravidade média e alta respectivamente
7
.  

Compreende-se que a aproximação entre saberes, que parece tão simples no nível do 

discurso, encontra barreiras que parecem intransponíveis no plano da prática. Segundo Morin 

(2004), isto se deve, também, ao retalhamento do conhecimento em disciplinas e as 

“hiperespecializações”, as quais fragmentam o conhecimento, fazendo com que os fenômenos 

sejam abordados a partir de uma visão reducionista, atrofiando a possibilidade de pensar 

                                                           
6
 Nesses meses foram realizadas as entrevistas com os usadores da UPA Barra de Jangada. 

7
 A classificação dos problemas de saúde em leves, médios e graves é feita a partir de uma triagem classificatória 

pela qual os usadores recebem pulseiras com cores correspondentes a cada caso. Este procedimento será 

explicado mais adiante. 
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ações corretivas para os nossos problemas mais graves a longo prazo (JAPIASSU apud 

ALVARENGA et. al., 2011). O que nos coloca na posição de contracenantes no universo do 

desafio do complexo (MORIN, 2004). 

Associado a crítica da fragmentação do conhecimento, trazida por Morin, assiste-se à 

invasão das técnicas em todas as dimensões das práticas humanas, o que “ tecnifica” as 

relações, fazendo-se perder as inter-relações e cair no reducionismo.  No entanto, esse 

caminhar da técnica não é aqui encarado como “mão única” e  sem volta. Não que esta volta 

seja aqui entendida como “andar para trás”, mas pensando como a técnica poderia se 

“revestir”  - vir a ser -  em uma nova roupagem, emergindo enquanto técnica da informação 

em detrimento das técnicas das máquinas (SANTOS, 2000). 

Entretanto, a supremacia da técnica a que assistimos hoje, incide sempre sobre os 

resultados, deixando como legado, no âmbito da saúde, o conhecimento fragmentado e 

unidisciplinar, aquele que considera o ambiente ainda enquanto externalidade. ´ 

As “barreiras” que separam as diferentes áreas do saber são consideradas como um 

dos principais obstáculos à possibilidade de emergência de uma visão que se preocupe com as 

relacões entre informação e contextos (sociais, políticos, econômicos e ambientais), segundo 

Morin (2007).  

Pensar e agir buscando essas inter-relações é preocupar-se com o alcance das ações 

humanas, no caso desta pesquisa, acreditando nas potencialidades que a política pública de 

saúde possui para se tornar num poderoso instrumento de promoção da cidadania em duas 

frentes; ao mesmo tempo, social e ambiental.   

Diante de tamanho desafio, é crucial pensar os entraves que se impõem à realização de 

práticas públicas intersetoriais, bem como em estratégias que possam na intersetorialidade 

promover efetivamente desenvolvimento socioambiental, na esfera de toda e qualquer política 

pública comprometida com desenvolvimento socioambiental. 

 

2.2 - O Desafio da Interdiscipliaridade e da Ação Intersetorial na Saúde Pública 

 

Os fenômenos, as pessoas, as inter-relações, os objetos espaciais, as redes, os fluxos, 

dão novos significados, a todo momento, à dinâmica, principalmente, da vida urbana. Assim, 

compreender um fenômeno que se apresenta em uma determinada realidade, é apenas uma 

compreensão parcial daquele, ou seja, uma compreensão que reflete espaço e tempo 

determinados, que podem ser modificados (SANTOS, 2006).  
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Assim, alcançar a compreensão ainda que mínima de uma determinada realidade 

social, a qual é construída e reconstruída no processo de viver, trabalhar, se divertir etc. das 

pessoas, é uma tarefa árdua para não dizer simplista se a fizermos a partir de uma postura 

fragmentadora, aquela que observa e analisa a realidade com os pés fincados num único 

campo disciplinar, sem se abrir ao diálogo com outras ciências. 

Isto porque a complexidade da realidade social vem imprimindo a necessidade de 

pensar os problemas, bem como as possibilidades de suas resoluções a partir de um olhar 

integrador, compreendendo as múltiplas relações entre os fenômenos do ambiente, relações 

estas que se encontram entre as fronteiras disciplinares, exigindo para sua compreensão a re-

ligação de saberes, com o objetivo de “gerar” conhecimento e tecnologias em benefício do 

homem e da natureza (ALVARENGA et. al., 2011).   

Desse modo, foi a partir da década de 1960 que a interdisciplinaridade
8
 veio 

questionar a ciência moderna, para a qual toda a verdade deveria ser alcançada através do 

método científico pertencente a um paradigma fechado, sendo esta a única forma de acesso ao 

conhecimento verdadeiro (ALVARENGA et. al., 2011). 

Falar em ciência moderna é falar da superioridade do método científico frente a outras 

formas de conhecimentos, pois o paradigma da ciência moderna defende suas fronteiras 

disciplinares ostensivamente para que estas não sejam perturbadas (SANTOS, 1995 apud 

ALVARENGA et. al., 2011). 

No entanto, a prática da interdisciplinaridade, segundo ALVARENGA et. al., (2011), 

não esteve preocupada apenas em realizar críticas ao paradigma vigente, mas complementar 

de alguma forma o conhecimento disciplinar até então produzido. E assim, a 

interdisciplinaridade lança-se como possibilidade de análise e interpretação da realidade, 

intregrando conhecimento e humanizando a ciência, pois, segundo Gusdorf (1977 apud 

ALVARENGA et. al., 2011), a prática da interdiciplinaridade deve ter o homem como ponto 

de partida e de chegada para o conhecimento. Para este autor, a fragmentação da ciência 

praticada desnaturalizou a natureza e desumanizou o homem. 

O conhecimento, a partir de uma prática interdisciplinar, deve partir de uma realidade 

socioambiental, e retornar a ela com o intuito de garantir o desenvolvimento das pessoas. 

Compreendendo a interdisciplinaridade dentro desta perspectiva, esta pesquisa analisa a forma 

                                                           
8
 É comum alguns autores afirmarem que a interdisciplinaridade remonta a origens bem antigas, mas não é 

apropriado dizer que as interações anteriores entre saberes foi a prática da  interdisciplinaridade. Pois, mesmo 

que se aceite a idéia de que interdisciplinaridade não é algo novo, nova são as características que ela assume para 

atuar na realidade frente ao desafio da complexidade que lhe é apresentado (KLEIN, 1996 apud ALVARENGA 

et. al., 2011). 
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como um serviço público funciona  a partir das pessoas usadoras, vislumbrando seus desafios 

e potencialidades para o seu melhoramento máximo. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade pode fornecer subsídios a práticas intersetoriais, 

sendo este um caminho possível para planejar e executar ações públicas capazes de promover 

cidadania. Pois a partir do diálogo fora das fronteiras disciplinares é possível pensar 

resoluções integradas para problemas complexos.  

Ademais, é importante notar que, tanto a prática da inter quanto a da 

multidisciplinaridade se faz a partir do olhar de várias áreas do conhecimento sobre uma 

realidade ambiental. Na interdisciplinaridade, há o diálogo entre os conhecimentos 

disciplinares cujo objetivo é a “produção” de uma resolução comum para um determinado 

problema. O que abarcará de forma integrada os diversos ângulos de uma realidade estudada. 

No caso da prática multidisciplinar, tem-se resultados disciplinares, sem que tenha acontecido 

diálogo entre os saberes (SCHRAMM, 2002 apud ALBUQUERQUE, 2009).  

A prática da interdisciplinaridade requer abertura, na qual todo o conhecimento é 

igualmente importante. Desse modo, essa prática deve reforçar a cooperação e o diálogo, 

visando um objetivo comum comprometido com a realidade estudada (JAPIASSU, 1976 apud 

ROCHA; MARCELO; PEREIRA, s/d).  

No entanto, dialogar a partir da sua área de conhecimento com outros saberes, praticar 

a interdisciplinaridade, não significa nem de longe o abandono das características de uma área 

do conhecimento, tampouco a invasão de uma pela outra. Significa potencializar a resolução 

de um determinado problema. E assim, é possível planejar soluções integradas para agir na 

complexidade da realidade, impactanto positivamente a qualidade de vida e o ambiente das 

pessoas (JUNQUEIRA, 2004). Assim, praticar a interdisciplinaridade, 

 

Não se trata, pois, de superação do conhecimento disciplinar, sob o qual se 

funda tal modelo, mas de reconhecer a pertinência e a relevância de outro 

modo de fazer ciência, de gerar conhecimento, sobretudo porque a realidade 

nem sempre pode ser enquadrada dentro do universo de domínio disciplinar 

(ALVARENGA et. al., 2011). 

 

 

Apesar do reconhecimento da pertinência de pensar e agir interdisciplinarmente e 

intersetorialmente para se aproximar da complexidade da realidade, não se pode negar que 

este é ainda um grande desafio com o qual a sociedade contemporânea se depara.  

Segundo Rossini e Lampert (2007), apesar do trabalho interdisciplinar em equipe 

dentro do campo que envolve a saúde ser tão enfatizado nas diretrizes curriculares em saúde, 
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este é na prática um dos maiores desafios. Ainda segundo essas autoras, isso se deve ao fato 

de, na graduação, o processo de ensino-aprendizagem ser focado no trabalho individualizado, 

fazendo com que o profissional encontre barreiras para interagir com outros saberes. Fazendo-

se, assim, necessário, desde a graduação, vivências interdisciplinares (ROSSINI; LAMPERT, 

2007). 

No entanto, é necessário sublinhar que a possibilidade de alcançar o desenvolvimento 

socioambiental a partir das políticas públicas, tornar-se-á mais real quando se estabelecer o 

diálogo e a articulação entre os diversos setores estatais, com o objetivo de melhorar uma 

determinanda realidade partindo das necessidades próprias das pessoas e dos seus ambientes 

de vida (MEIRELLES; ERDMANN, 2006). 

Deve-se, assim, partir sempre da necessidade de cada ambiente, enxergando-o no seu 

contexto e percebendo a ordem que o organiza, com o compromisso de pensar a satisfação das 

necessidades de uma determinada realidade socioambiental de forma complexa, ou seja, 

abarcando os diversos aspectos da realidade e não compartimento-a como se cada problema 

pudesse ser resolvido dentro de caixinhas de conhecimento.  

Pois, “[…] cada lugar é constitucionalmente diferente do outro, por sua história e 

condição atual, mas todos demandando soluções para seus emergentes problemas as quais 

raramente podem ser oferecidas apenas com medidas isoladas” (AUGUSTO; RIGOTTO, 

2006, p. 479). 

Para tanto, é preciso ter em mente que a construção social da realidade é complexa e 

portanto nem todos os fenômenos são passíveis de mensurações, quantificação, cabendo ao 

pesquisador-observador-participante da realidade a sensibilidade/capacidade de perceber e 

analisar a realidade usando métodos adequados à sua compreensão, pois os corpus de uma 

disciplina são subordinados aos fenômenos que pretendemos compreender.  

Não devemos nos debruçar sobre uma realidade com métodos rigidamente traçados, 

ou seja, com um único caminho metodológico para explicar um fenômeno esboçado, pois se 

isso acontecer, será alcançada apenas uma explicação parcial do objeto, ou seja, uma 

explicação do que apenas estaria posto, visível no espaço, sem enxergar as relações efetivas.     

Assim, a prática interdisciplinar deve ser considerada como um grande desafio, dentre 

outros fatores, pelo fato de termos sidos educados em espaços de confinamentos, ou seja, 

dentro de um paradigma que nos ensinou a olhar os fenômenos a partir de uma única janela, 

fazendo-se perder a complexidade da realidade.    

Isto se reflete também no âmbito do planejamento e da gestão da saúde pública. 

Segundo Albuquerque et al., (2009), a prática interdisciplinar no âmbito da saúde é 
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desafiadora, na medida em que as disciplinas da grade curricular dos profissionais em saúde 

são criadas sem que haja conexão umas com outras tampouco com a vida e os contextos 

sociais. Desse modo, lança-se mão de uma educação passiva baseada no acúmulo de 

informação dentro do “mundo médico”. 

 

[…] há uma cisão entre os problemas da realidade e a organização 

disciplinar do conhecimento que orienta a formação dos profissionais de 

saúde.[…] os currículos na graduação são tradicionalmente organizados de 

um modo tal que contribuem pouco para a resolução das questões concretas 

e cotidianas (ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007, p. 25). 

 

 

Outro problema identificado por Albuquerque et al., (2009) e de igual importância é o 

valor diferenciado que se dá às disciplinas que formam as grades curriculares dos cursos de 

saúde. Pois são consideradas de grande valor aquelas ligadas mais diretamente ao campo 

biológico, em detrimento daquelas que propõem reflexões e ação no campo ambiental, da 

ética, das interações sociais. Isto explica por que são relegados a segundo plano os fatores 

sociais, ambientais, psíquicos como alternativa à promoção da saúde (SIQUEIRA-BATISTA 

et al., 2009 apud ALBUQUERQUE et al., 2009; ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007 ). 

No que diz respeito ao conhecimento em saúde, a universidade não deve ser 

considerada como “referência de saber legítimo”, enquanto negligencia-se todo o 

conhecimento que pode e é produzido no momento da prática em saúde. Uma alternativa à 

superação do distanciamento entre a saúde e as demais dimensões da vida a ela ligada é a 

consideração de que cada contexto imprime um novo aprendizado. A prática nas unidades de 

saúde não deve ser pensada como um espaço onde as idéias podem ser testadas para serem 

aceitas ou refutadas, mas onde outro tipo de conhecimento é produzido cotidianamente, o qual 

deve ser articulado ao saber da universidade a fim de promover saúde de acordo com a 

necessidade de cada indivíduo, que é único, como aponta  Araújo, Miranda e Brasil (2007).  

Assim, é necessário pensar em propostas de transformação a partir da agregação e 

criação de novos conhecimentos e experiências. 

 

O modelo tradicional de formação, dito biomédico, baseia-se numa visão 

cartesiana de divisão corpo e mente, desqualificando assim aspectos 

psicológicos, sociais e ambientais envolvidos no processo de adoecer. […] 

Em função desse modelo, reduz-se o indivíduo a um organismo biológico, e 

se gerou uma visão fragmentada e distanciada do ser humano. Além disso, 

também têm sido questionados o inadequado preparo dos médicos para o 

exercício das suas funções profissionais, o alto custo dos serviços de saúde 
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fundamentados em especializações, e a incapacidade de se atender às reais 

necessidades da população (ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007, p. 24). 

 

Desse modo, a prática em saúde precisa se conectar aos conhecimentos que integram 

as múltiplas dimensões da vida (social, política, econômica, ambiental, dentre outras), 

humanizando-se , com o intuito de promover desenvolvimento socioambiental. Assim, só será 

possível pensar na promoção integral de saúde, promotora de cidadania, quando a ciência 

andar a passos largos no caminho da interdisciplinaridade (ROSSONI; LAMPERT, 2004). 

Pois a partir da intersetorialidade/interdisciplinaridade será possível superar a exclusão 

social, na medida em que se articulam saberes e experiências nas fases de elaboração, 

avaliação e gestão de políticas, com o objetivo de obter sucesso, ou seja, superar os problemas 

dentro de realidades complexas (JUNQUEIRA, 2004).  

Entretanto, não se pode negar, como já foi dito, a grande dificuldade imposta à prática 

de ações intersetoriais, tendo em vista que o pensamento e a ação disciplinar está há muito 

cristalizada. Pois, apesar dos problemas socioambientais requerer abordagem interdisciplinar, 

assim como a intervenção no ambiente em prol da saúde requerer uma ação intersetorial 

 

[…] o que se observa historicamente nas práticas das pesquisas e das ações 

das políticas públicas é a fragmentação do saber. Enfrentar essa questão 

exige uma reforma do pensamento que depende de um modo novo de 

produzir conhecimento e que se constitui em um desafio para a política de 

ciência e tecnologia em saúde (AUGUSTO, 2004, p. 221). 

 

 

Portanto, essa nova forma de pensar a realidade não será colocada em prática de uma 

hora para outra, mas se faz necessário pensá-la como um caminho possível à promoção de 

desenvolvimento socioambiental, aquele comprometido com a qualidade de vida das pessoas 

e dos seus ambientes. 

No entanto, apesar do reconhecimento desse desafio, não devemos pensar essa prática 

apenas para ações públicas futuras, pois os diversos programas estatais em curso, poderiam 

ser considerados como pontos de partida, tendo em vista que os olhares não devem recair 

apenas sobre os resultados de programas ou políticas. Mas, igualmente e com a mesma 

importância, sobre o seu desenrolar, a fim de realimentá-lo, com o intuito de que eles possam 

alcançar seus objetivos com plenitude. 

Como já foi mencionado no tópico anterior, a partir das UPAs poderíamos almejar a 

disseminação de informações referentes às inter-relações entre saúde e as condições 

socioambientais nas quais as pessoas vivem. Claro que esta ação não poderia ser posta em 
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prática junto àqueles que de fato procuram a UPA para atender a um caso grave de doença, 

mas sabemos que esta situação não é exclusiva no âmbito dos atendimentos realizados na 

UPA analisada, como foi visto anteriormente.  

 

A interferência humana no ambiente, ao jogar um papel decisivo no 

equilíbrio e na evolução dos ecossistemas, remete essa questão para uma 

dimensão ética, que é de responsabilidade de toda a sociedade e de toda 

governança. [E não apenas da Secretaria de Meio Ambiente]. Ela não só 

define as relações entre os seres humanos e seus espaços de 

desenvolvimento, as quais estão em permanente construção, como influi na 

evolução de outros seres vivos, inclusive em espécies capazes de causar 

doenças […] (AUGUSTO, 2004, p. 228).  

 

 

É nessa perspectiva que programas e políticas públicas de saúde também poderiam 

agregar informações contextualizadas e repassá-las, sempre que possível, ao mesmo tempo 

em que promovem saúde. Talvez, a troca de informação paciente-médico acerca da saúde e 

das condições e comportamento da pessoa frente ao ambiente, seja mesmo mais eficaz quando 

tratata pelo profissional médico, tendo em vista todo o prestígio de que goza essa profissão no 

Brasil e ainda por estar depositado culturalmente nesse profissional toda expectativa de cura 

de doenças. Assim,  

 

[…] é preciso ensinar os jovens estudantes dos cursos da área da saúde a 

serem sensíveis e críticos com o dia-a-dia da miséria, da violência, da fome e 

do desemprego, buscando e dando soluções para a dor de tanta gente com 

dores tantas. Para isto, precisamos de perfis profissionais humanistas e 

críticos
9
 (ROSSONI; LAMPERT, 2004, p. 93). 

 

 

Essa é apenas uma ação que pode  potencializar a prestação dos serviços públicos de 

saúde, mas que não deve ser transposta como uma fôrma para todos os ambientes, tendo em 

vista que as diferenças entre os ambientes exigem ações também diferenciadas.  

 

A informação contextualizada no território é uma condição insdispensável e 

de vital importância para a sociedade e para o Estado no processo de gestão 

transformadora […] saindo do abstrato para o concreto, à luz do 

                                                           
9
 Deste pensamento transformador da realidade advém a justificativa do acontecimento de numerosos eventos 

científicos que têm como tema a humanização da medicina. Só no segundo semestre do ano de 2011, foram 

divulgados pela Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

a realização de cinco eventos dentro desta temática, quatro destes tendo lugar em Recife e um em Belo 

Horizonte. Essa informação foi obtida através de correio eletrônico, posto que todo aluno da UFPE pode receber 

diariamente notícias divulgadas pela ASCOM. Desse modo, todas as notícias acerca de eventos de humanização 

na saúde lá publicadas foram guardadas. 
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reconhecimento das diferenças locais, com suas especificidades e 

potencialidades (AUGUSTO; RIGOTTO, 2006, p. 479).  

 

 

Essa é apenas uma das múltiplas possibilidades que a política de saúde tem para agir 

na sociedade, promovendo desenvolvimento socioambiental a partir da re-ligação de saberes, 

saberes estes que em suas essências não são passíveis de serem compreendidos isoladamente. 

Por isto, no tópico a seguir, foi realizado o esforço de discutir a relação entre saúde e 

ambiente, com o objetivo de enfatizar a importância de incorporar a dimensão do ambiente 

dentro da complexidade que envolve o campo da saúde, pois esta última está em sua essência 

ligada a dimensões sociais, psicológicas, ambientais, éticas, precisando apenas re-ligarem-se. 

 

2.3 Revisitando a Aliança entre Saúde e Ambiente 

 

Segundo Augusto (2004), o movimento ecologista mundial trouxe importantes 

contribuições para a saúde pública, pois foi a partir daquele que se deu o processo de 

revalorização do ambiente como importante componente da saúde
10

. Neste processo, foi 

reconhecida não só a ligação entre as condições do ambiente e a saúde, mas daquele com a 

qualidade de vida e o desenvolvimento, e estes reconhecimentos vêm se dando tanto dentro do 

ambiente acadêmico como na elaboração de políticas públicas sociais nos países 

desenvolvidos. 

Dentre os eventos ambientalistas, a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, mais conhecida como ECO-92, pode ser destacada como impulsionadora da 

temática que envolve saúde e meio ambiente; posto que, além de apontar as pessoas e a sua 

saúde como prioridades no campo das políticas públicas, sublinhou que políticas públicas 

comprometidas com as pessoas e com sua saúde só podem ser alcançadas quando 

acompanhadas da promoção de ambientes saúdáveis. 

Nesse contexto, a saúde não pode ser considerada apenas como produto direto do 

patrimônio genético de cada pessoa, mas também das condições socioambientais nas quais 

cada indivíduo acha-se inserido. Desse modo, o ambiente pode ser promotor de saúde de um 

lado e de outro criador de condições nocivas à saúde humana. Posto que “[…] a saúde se 

realiza, fundamentalmente, fora do setor de saúde” (AUGUSTO, 2004, p. 235). 

                                                           
10

 Fala-se que os movimentos ecologistas revalorizaram o ambiente como componente da saúde, porque do final 

do século XIX até a segunda metade do século XX o movimento da medicina social, o qual integrava saúde e 

ambiente, passou por forte declínio dando lugar a uma prática em saúde assentada na ciência e tecnologia a qual 

nega os fatores ambientais e sociais no processo de cuidado da saúde. Então, só após a Segunda Guerra Mundial 

com os movimentos ecologistas retoma-se uma visão integrada entre saúde e meio ambiente, em função das 

consequências ambientais e humanas desatrosas decorrentes daquela Guerra (GÓMEZ; MINAYO, 2006).  
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Portanto, para que o ambiente possa ser transformado a fim de garantir saúde, 

melhorando a qualidade e vida das populações, é necessário pensar este processo a partir de 

avanços, tanto no que diz respeito à ciência e tecnologia quanto ao avanço da 

intersetorialidade no campo das políticas públicas (AUGUSTO, 2004). Ficando aqui marcada 

a necessidade de pensar a saúde interdisciplinarmente e agir no ambiente intersetorialmente, 

para garantir melhoria da qualidade de vida das pessoas, saúde plena e ambientes saudáveis. 

Pois 

[…] as situações de risco ambiental e sua capacidade morbígena são 

decorrentes de relações insustentáveis do homem com o meio que lhe dá as 

condições materiais e afetivas para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, o 

ambiente não deve ser tratado como uma condição externa ao sistema de 

saúde. Na verdade, ele faz parte, do todo onde se realiza a vida humana e do 

qual não pode ser separado (AUGUSTO, 2004, p. 232). 

 

 

Refletir acerca dessas questões exige o abandono do pensamento que coloca o 

ambiente enquanto externalidade quando o assunto é saúde, o qual infelizmente é ainda 

predominante na saúde pública brasileira, tendo em vista a incipiente abordagem 

ecossistêmica
11

 na saúde pública (LIEBER et al., 1999 apud AUGUSTO, 2004). 

Augusto (2004) reforça que o sistema médico atual debruça-se apenas sobre o efeito 

final da doença, agindo sobre a recuperação, e assim os vários condicionantes e determinantes 

das doenças são sempre desconhecidos, fazendo-se necessário a superação deste modelo 

médico assistencial com vista à promoção efetiva de saúde. Pois o risco à saúde está 

incorporado a várias dimensões, as quais se dão no ambiente - social, cultural, dentre outros 

(COSTA, 2002). 

 Mas, o modelo predominante de saúde do qual desfrutamos “[…] é como se o médico 

pudesse se satisfazer com os sintomas da doença para tentar curá-la não lhe importando como 

teria a doença se constituído” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 269). 

Ainda para aquela autora, a superação deste modelo poderia se dar através de (i) 

estudos e análises que relacionassem os efeitos de condições ambientais particulares sobre a 

saúde, (ii) análise e estudos de riscos ambientais à saúde antes que os efeitos fossem causados, 

com apoio de mapas de riscos e (iii) integralização dos resultados dos estudos com práticas de 

                                                           
11

 O conceito de abordagem ecossistêmica foi desenvolvido por pesquisadores canadenses na década de 1970 e 

foi resultado da percepção da influência das condições do ambiente na saúde humana. A abordagem 

ecossistêmica procura assim integrar saúde e ambiente, colocando a saúde como um campo que vai além da 

assistência médica. Esse processo resultou no relatório canadense chamado Lalonde “A new perspective on the 

health of canadian” cuja divulgação no Brasil despertou a atenção do campo da saúde para os temas ambientais. 

Sendo a transdiciplinaridade e a participação os dois principais pilares da abordagem ecossistêmica (GÓMEZ; 

MINAYO, 2006). 
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promoção, proteção e prevenção impedindo a exposição da população a determinados riscos. 

“No Brasil, carecemos de informações sistemáticas e articuladas que tratem especificamente 

dos riscos ambientais para a saúde, bem como de agravos, doenças, traumas e mortes 

relacionados com situações de risco ambiental” (AUGUSTO, 2004, p. 243).  

Isto porque, segundo esta autora, a dificuldade de agir na promoção e proteção da 

saúde, diz respeito ainda, à insuficiência de informações quanto às condições que podem gerar 

agravos à saúde, dificultando o planejamento e à gestão de políticas públicas capazes de dar 

conta da complexa relação que envolve saúde e ambiente.  

Essa situação é ainda mais desafiadora quando pensamos nas crescentes inovações 

tecnológicas dos dias atuais, as quais vem criando novos alimentos ou elementos sintéticos, 

cujo risco à saúde da população e ao meio ambiente são desconhecidos. Isto se dá, por 

exemplo, quando novos alimentos são criados ou modificados em laboratórios de alta 

tecnologia e alcançam o mercado consumidor sem que tenha havido qualquer estudo prévio 

dos efeitos desses novos produtos para a saúde das pessoas e do seu meio (PORTO- 

GONÇALVES, 2006).  

Ademais, o processo de reconhecimento dos riscos potenciais à saúde e ao ambiente 

provocados por alimentos produzidos em laboratórios demandaria muito tempo, e desse modo 

esse processo não é companheiro da “[…] lógica de curto prazo característica da razão 

econômico-mercantil […]”, a qual é bem expressa pela máxima tempo é dinheiro (PORTO-

GONÇALVES, 2006, p. 271). 

Assim, a relação homem-natureza vem trazendo novas e crescentes implicações à 

saúde humana e ao meio ambiente, constituindo-se como um problema que vem ganhando 

espaço na agenda da política internacional (AUGUSTO, 2004). Ao passo que as 

consequências das ações sobre o meio ambiente físico potencializam os agentes nocivos à 

saúde humana. 

No entanto, Augusto e Rigotto (2006) apontam que a preocupação com os efeitos das 

atividades do homem sobre o ambiente físico não é nova, remontando desde a Grécia antiga. 

Segundo Gómez e Minayo (2006), já nos séculos XVIII e XIX o movimento chamado de 

medicina social trouxe a concepção de que a condição de saúde dependia das condições de 

vida e ambientais de cada indivíduo.  

Apontando que a superação das condições de doenças das pessoas dar-se-ão através de 

práticas políticas que visassem melhorar as condições de vida das pessoas. Ainda segundo 

esses autores, grandes nomes da medicina naquele momento, em vários países, já assinalavam 
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que a cura para muitas doenças dependia de mudanças profundas na estrutura política e social 

de seus países.    

Mas, é com o advento do capitalismo que os efeitos da ação humana tomam 

proporções abrangentes sobre a saúde e o meio ambiente (GÓMEZ; MINAYO, 2006). Tendo 

em vista que é dentro do contexto capitalista que a técnica é usada para dominar e explorar a 

natureza separando-a do homem. Rompendo-se, assim, a ligação do homem com a natureza, 

não passando esta última de um objeto subjugado pelo primeiro.  

Pois “[…] após milênios de interação homem-natureza, o espaço que se tem [hoje] é 

um espaço marcado pela ação transformadora do ser humano de tal modo que a natureza se 

fez humana e o ser humano se fez natural […]” (VALE; MAGNONI, 2012, p. 102). 

No entanto, dentro da discussão que envolve saúde e sua ligação com o ambiente, 

deve-se estar atento para o fato de que dentro do modelo econômico capitalista, até então 

vigente, as pressões e os usos sobre o meio ambiente se dão de forma desigual, assim como os 

agravos decorrentes desse processo são também distribuídos desigualmente entre as 

sociedades e o meio ambiente (FOLADORI, 2001).  

Isto porque, sob este modelo econômico, não estamos diante de uma sociedade, mas 

de “várias sociedades”, tendo cada qual potencialidades e poderes bem distintos de ação sobre 

o meio ambiente (FOLADORI, 2001).  

 

Não existem relações no exterior, com o meio ambiente, que não estejam 

previamente mediadas pelas relações no interior, entre classes e grupos 

sociais. A sociedade humana não se relaciona com o seu entorno de maneira 

homogênea, como o faz qualquer outra espécie viva. A espécie humana se 

relaciona de maneira diferenciada, segundo sua estrutura de classes sociais, 

de uma forma tão diferenciada quanto poderiam fazê-lo distintas espécies de 

seres vivos (FOLADORI, 2001, p. 205). 

 

 

Assim, os segmentos sociais apresentam vulnerabilidades diferenciadas aos riscos 

impostos pela ação do homem sobre o ambiente. E, Augusto e Rigotto (2006), apontam a 

qualidade das políticas públicas como importante fator minimizador dos impactos e da 

extensão dos efeitos de uma ação sobre determinada população e seu ambiente.  

Posto que o efeito de uma ação de degradação sobre o ambiente (poluição química do 

ar, da água e da terra) somado à ausência de sanemaneto, precárias condições de habitação, 

insuficiência de serviços de coleta e destinação de lixo potencializam os agravos à saúde das 

pessoas (AUGUSTO; RIGOTTO, 2006). 
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 Desse modo, as camadas sociais que têm poder de ação muito mais intensa sobre o 

meio podem não ser as mesmas que sentirão as consequências dessas ações. Com isso, tem-se 

que os ambientes onde vivem populações mais pobres podem ser aqueles onde as 

consequências do uso inconsequente do meio ambiente podem ser mais sentidas. Segundo 

Souza (2011b),  os pobres são de fato a parte da população mais vulnerável aos desastres 

naturais. Analisando os desatres naturais relacionados à intensidade das chuvas, concentradas 

em pouco tempo, na cidade do Recife, esta mesma autora notou que 

  

[…] a população da cidade do Recife, especialmente a mais carente, 

praticamente todos os anos sofre com os escorregamentos de barreiras, 

inundações e alagamentos, principalmente durante o principal período 

chuvoso. Ressalto que todos os anos os desastres associados aos eventos de 

chuva se repetem, repercutindo das mais variadas formas na vida dos mais 

pobres, que são os mais vulneráveis aos desastres” (SOUZA, 2011b, p. xviii, 

grifo nosso). 

 

Augusto e Rigotto (2006) completam: “[…] quando os problemas ambientais são 

causados por fontes locais, frequentemente suas proximidades são habitadas por grupos 

sociais mais probres, enquanto os mais ricos ocupam áreas menos degradadas” (p. 477). 

Assim, tanto as intempéries naturais quanto a práxis humana nos seus ambientes de vida e 

trabalho expõem, de forma desigual, os diferentes grupos sociais aos riscos à saúde e à vida 

(AUGUSTO, 2004). 

Segundo Porto-Gonçalves (2006), a distribuição desigual dos rejeitos no mundo atinge 

as barreiras da imoralidade. 

 

É que sendo os rejeitos aquilo que num dado processo de uso se mostra sem 

valor, tendem a ser colocados nos lugares também sem valor, ou que se 

desvalorizam porque ali foram colocados rejeitos e, sendo lugares 

desvalorizados tendem a ser habitados por pessoas igualmente 

desvalorizadas  e sem grande poder de pressão, pelo menos a princípio 

(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 378-379). 

 

 

Segundo Augusto e Rigotto (2006), esse processo levou movimentos sociais em todo o 

mundo a questionarem a (não) igualdade de exposição das pessoas aos riscos ambientais, os 

quais se revelam na saúde das pessoas, e foi daí que se formulou o conceito de Justiça 

Ambiental
12

. 

                                                           
12

 Justiça ambiental está ligado a práticas que (a) assegurem que nenhum grupo social – étnico, racial ou de 

classe - sofra efeitos desproporcionais de degração ambiental; (b) que garantam acesso igualitário aos recursos 

naturais; (c)  que promovam o acesso igualitário de informações referentes a uso dos recursos do meio ambiente, 
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Ainda na pauta de questionamentos do papel desses movimentos sociais, 

principalmente nas duas últimas décadas do século XX, pode-se apontar a profunda discussão 

acerca do rompimento do homem com a natureza, bem como do modelo de desenvolvimento 

econômico adotado no mundo, colocando em xeque os efeitos desse processo para o meio 

ambiente, a saúde e qualidade de vida das populações.  

Enfatizando que as questões ambientais são de todo modo questões sociais, assumindo 

os atores dos movimentos sociais o papel de protagonistas em defesa não só do meio 

ambiente natural, mas da saúde e qualidade de vida das pessoas.  

No Brasil, esses questionamentos estiveram atrelados ao processo de globalização 

dentro do contexto neoliberal, tendo em vista o aprofundamento das desigualdades sociais e, 

em sua maioria, irreversíveis impactos desiguais ao ambiente. Segundo Augusto e Rigotto 

(2006), a elite brasileira se seduziu facilmente pelo discurso da modernidade e, assim, as 

consequências desse processo puderam ser evidenciadas no meio ambiente e 

consequentemente na qualidade de saúde das pessoas.  

Isto porque, segundo essas autoras, o neoliberalismo veio associado à sedução pela 

técnica, à aceitação passiva da globalização e à fragilidade da condição de nação. O que 

resultou em impactos negativos à saúde e ao meio ambiente, na medida em que se evidenciou 

o aumento da morbimortalidade por causas externas, aumento de pessoas vivendo abaixo da 

linha da pobreza e elevado índice de desemprego, provocando o aumento das iniquidades no 

Brasil. 

Essa realidade foi reflexo direto de uma política que visou à produção de mercadorias 

com vistas ao acúmulo de excedentes, à adoção de novos padrões de consumo baseada numa 

necessidade criada e à limitada produção de bens essenciais que tivessem ao alcance do 

consumo da população interna. A entrada do país no mundo globalizado, a partir dessas 

condições, trouxe graves consequências para o ambiente e a saúde. Pois a produção capitalista 

esteve assentada no uso cada vez mais abusivo dos recursos naturais (AUGUSTO; 

RIGOTTO, 2006). 

Esses impactos fizeram-se presentes tanto na cidade quanto no campo. Na cidade, foi 

sentido principalmente a partir da implantação de novas matrizes industriais (químico, 

                                                                                                                                                                                     
assim como a participação da população em planos, programas e projetos ambientais de seu interesse; (d) que 

consolidem os movimentos coletivos os quais lutam por modelos alternativos de desenvolvimento assentado na 

democratização do uso do meio ambiente e no uso consciente dos seus recurso (AUGUSTO; RIGOTTO, 2006). 
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petroquímico, madeireiro, indústria de transporte, metal dentre outros), as quais geraram uma 

intensa emissão de gases poluentes (PORTO-GONÇALVES, 2006).  

Segundo Augusto e Rigotto (2006), tem-se, assim, aumentado os casos de doenças que 

atacam o sistema respiratório, principalmente, nas áreas urbanas, ocupando essas doenças o 

segundo lugar nas causas de internação no país.  

Enquanto que, no campo, as consenquências fizeram-se sentir principalmente a partir 

da destruição de biomas colocando em risco diversas espécies animais, a segurança alimentar 

de muitas populações tradicionais e a proliferação de agentes nocivos à saúde humana 

(PORTO-GONÇALVES, 2006) 

As atividades humanas geradoras de riscos à saúde e consumidoras vorazes de 

recursos naturais foram muitas vezes exportadas dos países ricos para os emergentes, com o 

objetivo de burlar leis ambientais e proteger seus recursos naturais. Conformando-se, assim,  

 

[…] uma lógica  que radicaliza e aprofunda a divisão internacional do 

trabalho e a distribuição sócio-espacial dos riscos ocupacionais e ambientais 

derivados da industrialização, ampliando, com isso, as possibilidades de 

dano a saúde da população e também ao ambiente, pela fragilidade dos 

mecanismos regulatórios vigentes nos novos contextos em que se inserem 

(AUGUSTO; RIGOTTO, 2006, p. 480). 

 

 

Desse modo, a filosofia de Estado que guiará o planejamento e a gestão de políticas 

públicas, dentro de um ambiente, pode estar ou não comprometida com a promoção de 

ambientes e pessoas saudáveis, na medida em que se deve reconhecer a relação sistêmica 

entre as políticas em curso e seus efeitos socioambientais.  

Pois as políticas materializadas nos diversos ambientes deixam “marcas” tanto sociais 

como ambientais, as quais revelam seu comprometimento ou não com o desenvolvimento 

socioambiental. 

Posto que as condições do ambiente no qual cada grupo populacional está inserido 

moldam o perfil de doenças e agravos à saúde daquele determinado grupo, tendo as condições 

do ambiente relações causais já evidenciadas na saúde. O que reforça que o sistema médico 

atual não alcançará a natureza do problema nem promoverá saúde de fato, se não 

compreender que a condição de saúde depende também da vivência cotidiana do indivíduo no 

seu ambiente. 

É necessário compreender a relação saúde/ambiente para que se possa vislumbrar um 

sistema médico que focalize também as condições socioambientais das pessoas, encarando a 

saúde como questão também social. Ao mesmo tempo que se faz necessário implementar 
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políticas que trabalhem na intersetorialidade compreendendo que os fenômenos que se dão no 

ambiente estão conectados, mesmo que não seja percebido à primeira vista.  

O alcance de outra realidade é possível, na medida em que o presente vivido em cada 

território permite reconhecer, a partir de um olhar totalizador, o que ele contém, vislumbrando 

como ele poderia vir a ser. E isso na perspectiva de mudanças para melhorar as condições 

socioambientais, alcançando o desenvolvimento em sentido pleno (AUGUSTO; RIGOTTO, 

2006; SANTOS, 2006). 

Essa discussão mostra que o campo tanto científico quanto da ação em saúde, por suas 

múltiplas conexões, as quais vão além do mundo médico, convidam os diversos saberes a 

dialogarem de modo que a saúde possa ser compreendida em suas várias dimensões; 

garantindo a discussão e construção de políticas públicas capazes de, na transversalidade, 

amenizar e superar as injustiças ambientais, que são de todo modo injustiças humanas.  

As UPAs, ao menos em seu discurso, foram idealizadas com o objetivo de 

descentralizar a demanda e, assim, reduzir o número de pacientes nos grandes hospitais. O 

que resultaria em promoção de bem-estar aos usadores tanto das UPAs quanto dos grandes 

hospitais, tendo em vista que na prática toda população estaria desfrutando da possibilidade 

de escolha quanto ao serviço de saúde. 

Com o objetivo de discutir os princípios e objetivos que levaram a implementação e 

implantação das UPAs, será apresentada, agora, a Política Nacional de Atenção às Urgências 

(PNAU), bem como será realizada uma discussão acerca da natureza da gestão das UPAs a 

partir de uma visão de sobrevôo. 
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CAPÍTULO 3 

 

VISÃO DE SOBREVÔO SOBRE AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NA 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

 

 

O termo visão de sobrevôo foi apropriado de SOUZA (2011a, p. 148), significando: 

“[…] de um ponto de vista político, examinar os homens e os grupos sociais exclusiva ou 

quase exclusivamente de ‘longe’, ‘a distância’[…]”. Complementando-se a uma “visão de 

perto”, aquela obtida a partir de uma vivência direta. No caso deste próximo capítulo, o termo 

“visão de sobrevôo” significa que a distribuição espacial das UPAs da RMR será feita sem 

que cada UPA seja discutida e analisada em suas particularidades, sendo apreendidas, 

principalmente, a partir de suas territorializações.  

Julgou-se de grande relevância tratar essas temáticas no capítulo que segue, visto que 

elas darão subsídios a uma primeira aproximação com a natureza política da UPA, a fim de 

que possamos nos aproximar da UPA Barra de Jangada, com mais propriedade para 

discussão. Com isso, vamos nos aproximar ainda mais do objeto estudado a partir de uma 

combinação de escalas. 

Nos últimos anos no Brasil, vem aumento a demanda por serviços de urgências, 

fazendo com que as unidades de saúde destinadas a atender esse tipo de demanda fiquem 

sobrecarregadas dificultando o acesso das pessoas a um serviço de saúde de qualidade. A 

Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002 da Política Nacional de Atenção as Urgências 

(PNAU) aponta o aumento da violência urbana e do número de acidentes como os 

responsáveis por essa sobrecarga (BRASIL, 2002a). 

Por isso, os serviços de urgências constituem uma das áreas mais problemáticas dentro 

do Sistema Único de Saúde (SUS). As necessidades das pessoas por serviço de saúde e a 

insatisfação delas no âmbito da saúde primária, define o fluxo das demandas, fazendo com 

que as unidades de urgências, se caracterizem como “portas de entrada” desde os casos mais 

simples àqueles que de fato se constituem como urgência. “A Atenção Básica à Saúde ainda 

não constitui a porta de entrada principal ao sistema de saúde, perdendo este papel para os 

ambulatórios especializados de média complexidade e para os serviços de urgência (Prontos-

socorros)” (BRASIL, 2002b, p. 302). 

Desse modo, o que se vivencia nas entradas das unidades de urgências é uma mistura 

de demanda, associada ao atendimento baseado na ordem de chegada, sem que haja qualquer 

triagem quanto à gravidade dos casos, o que vinha acarretando prejuízos à saúde dos usadores 
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em estado grave e, ao mesmo tempo, gerando descontentamento aos usadores de uma maneira 

geral (O´DWYER, 2010). 

É nesse contexto que o Governo Federal através do Ministério da Saúde, associado 

com as Secretarias de Saúde dos estados e municípios, a fim de organizar os sistemas 

estaduais de assistência às urgências a partir da redefinição de fluxos, instituiu a PNAU em 

2003 (BRASIL, 2006). 

Embora a meta principal desta Política seja a reorganização dos sistemas estaduais de 

urgências, ela enxerga que esta organização deve envolver toda a rede assistencial desde a 

rede pré-hospitalar à hospitalar de alta complexidade, através do melhoramento de toda rede, 

a fim de que cada unidade de saúde possa atender uma determinanda demanda de acordo com 

sua capacidade de resolução. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi “[…] escolhido como 

primeira estratégia de implementação dessa política” (O´DWYER, 2010, p. 2396; BRASIL, 

2006). Pois o SAMU possui capacidade de monitorar e redefinir fluxos em tempo real. Em 

contato com uma central de regulação, dirige-se com o paciente diretamente para uma 

unidade de saúde que tenha vaga, evitando que o paciente se desloque de hospital em hospital. 

O SAMU realiza um pré-atendimento onde o paciente estiver e o encaminha para uma 

unidade de saúde. 

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) se constituem dentro da PNAU como a 

componente de destaque ao lado do SAMU, tendo em vista sua ampla distribuição no 

território nacional e seu funcionamento 24 horas por dia. Assim, esta política possibilitou e 

facilitou o acesso das pessoas ao serviço público de saúde. As UPAs servem como 

entrepostos entre as unidades básicas e os grandes hospitais, evitando que toda a demanda se 

dirija para os hospitais tradicionais, superlotando-os.   

As UPAs foram instituídas como unidades não hospitalares de atendimento às 

urgências pela Portaria nº 2048 de 05 de novembro de 2002, mas só se materializou em 

dezembro de 2008 com o nome de UPA 24h (MACHADO; SALVADOR; O´DWYER, 

2011).  

No entanto, apesar do grande foco no SAMU, e posteriormente na implantação das 

UPAs, o sistema de atenção às urgências só poderá funcionar em sua plenitude quando toda a 

rede de assistência à saúde funcionar de modo a satisfazer as necessidades das pessoas, o que 

exige uma visão global da problemática da saúde pública. Pois “[…] sem a revisão de todo o 

sistema de saúde, a emergência continuará a ser usada inapropriadamente pelos pacientes 

como alternativa para o atendimento primário” (O´DWYER, 2010, p. 2396). 
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Dentro desse contexto, a PNAU será aqui apresentada com o objetivo de se aproximar 

das metas e princípios sob os quais esta política foi idealizada. Posto que a UPA foi instituída 

como uma das estratégias desta política para a resolução da problemática em saúde no âmbito 

das urgências. 

Assim, no tópico abaixo, não foi realizada uma análise de “pente fino” sobre a PNAU, 

ou seja, apresentando e discutindo cada portaria, mas foi feita uma apresentação dos seus 

objetivos mais gerais, destacando as fases de elaboração e implantação dessa política.  

 

3.1 - A Política Nacional de Atenção às Urgências no Brasil 

 

A construção da PNAU no Brasil pode ser considerada para análise a partir de três 

momentos, abragendo os períodos: 1998-2002, 2003-2008 e a partir do final do ano de 2008 

(MACHADO; SALVADOR; O´DWYER, 2011). 

O primeiro momento é caracterizado como aquele em que foram realizadas as 

primeiras iniciativas de regulamentação de uma política em saúde que tivesse como foco a 

atenção às urgências. Nesse período, foi lançada a primeira portaria voltada para o 

atendimento pré-hospitalar móvel; e embora não houvesse uma Política estruturada para a 

área das urgências, foi a partir deste momento que debates subsidiaram a sua posterior 

formulação (MACHADO; SALVADOR; O´DWYER, 2011). 

No período que compreende os anos de 2003-2008 assiste-se à implementação da 

PNAU. Ela foi instituída em 2003, propondo o melhoramento do sistema de atenção às 

urgências nos níveis estaduais, regionais e municipais, tendo em vista a insuficiente estrutura 

do sistema público de saúde para atender, com satisfação dos seus usadores, as demandas nas 

portas das urgências.   

A PNAU é norteada pelos princípios do SUS, tendo como objetivos: organizar, em 

rede, o sistema de atenção às urgências; promover qualidade de vida aos usadores; capacitar 

os profissionais de saúde; humanizar a atenção à saúde; e definir fluxos de pessoas a partir de 

centrais de regulação que são ligadas ao SAMU (MACHADO; SALVADOR; O´DWYER, 

2011). 

Esses objetivos foram pensados para serem postos em prática em todos os níveis do 

SUS, abrangendo toda a rede de atenção às urgências, passando pelas (i) unidades pré-

hospitalares fixas das quais as UPAs fazem parte, (ii) unidades pré-hospitalares móveis, (iii) 

unidades hospitalares e (iiii) pós hospitalares. 
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Neste período que se estende da criação da PNAU até 2008 todo o esforço aconteceu 

no sentido de organizar a rede de assistência à urgência através do SAMU. Apenas no final de 

2008 é que o foco desta política deslocou-se para outras estratégias com ênfase nas UPAs 

(MACHADO; SALVADOR; O´DWYER, 2011). Assim, apenas após 2008, cinco anos depois 

da instituição da PNAU, as UPAs ganharam atenção, mobilizando recursos financeiros para 

sua implantação. 

O ganho de importância das UPAs dentro da PNAU se deu em virtude da baixa 

cobertura populacional dos serviços de urgências, tendo em vista, a grande extensão do 

território brasileiro, bem como a precariedade em termos da oferta de serviço de saúde em 

unidades pré-hospitalares destinadas a resolver os problemas de média complexidade, 

resultando na má utilização dos grandes hospitais (O´DWYER, 2010). 

De acordo com a PNAU, as UPAs, uma vez implantadas em um território, devem estar 

integradas ao SAMU e, ao mesmo tempo, deve haver o melhoramento da atenção básica, de 

modo que toda a rede esteja apta para atender as suas demandas específicas. Ademais, esta 

associação de acontecimentos, a qual potencializaria a capacidade resolutiva de cada unidade 

de saúde, promovendo melhoria aos usadores,  ainda não funciona em sua plenitude na prática 

(O´DWYER, 2010). O que faz com que doenças de cuidados básicos levem as pessoas a 

procurarem as UPAs, ofuscando o cumprimento dos objetivos destas unidades de saúde. 

Segundo O´Dwyer (2010), a PNAU prevê como um dos objetivos das UPAs a 

interiorização, de modo a garantir a ampliação do acesso à saúde pública, alcançando a 

equidade em saúde. Ademais, Pernambuco não é o único exemplo de que esta tarefa não vem 

sendo desempenhada com tanto afinco, pois das 14 UPAs presentes neste estado 13 estão 

localizadas, ainda que bem distribuídas, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O que 

reforça que essas unidades pré hospitalares vem cumprindo muito mais um papel 

compensatório, frente à insuficiência de cobertura das unidades de saúde da família, 

comprovando o grande déficit na atenção primária. 

Desse modo, cabe ficar atento à natureza de implantação das UPAs, para refletir se 

estes objetos espaciais vieram de fato para atender as necessidades das pessoas por saúde ou 

atender a interesses políticos, tendo em vista que “[…] como proposta de curto prazo, a UPA 

tem grande impacto político eleitoral e grande visibilidade” (O´DWYER, 2010, p. 2401). 

Ademais, não se pode negar que em muito se tem avançado, tendo em vista que as 

UPAs assim como o SAMU podem ser acessados por grande parte da população para atender 

suas necessidades de saúde. E embora essa interiorização não tenha ainda se concretizado na 

prática, as UPAs são objetos espaciais que, uma vez territorializados, tornou o serviço público 
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de saúde real para grande número de usadores. O que sem dúvida diminuiu a demanda nos 

grandes hospitais. 

Isto, pelo fato das UPAs se constituirem como uma nova alternativa aos usadores do 

sistema público de saúde, e também por estarem ligadas às unidades hospitalares, como os 

Hospitais Metropolitanos (HM), redefinindo fluxos e assim controlando uma parte da 

demanda. 

Segundo O´Dwyer (2010), as portarias que fazem parte da PNAU, são coerentes e 

suas propostas são complemetares, projentando uma grande possibilidade de evolução dessa 

política, o que reforça a sua relevância. Pode ser ainda considerada uma política inovadora, na 

medida em que tem centralidade nos usadores, pois visa à promoção de saúde a partir da 

integralidade do indivíduo. O que significa, ao menos no nível do discurso, o interesse de 

romper com a prática fragmentadora tanto criticada na saúde pública, com vistas a uma 

prática humanizadora em saúde.  

Para tanto, o artigo 2 da Portaria nº 1863 de 29 de setembro de 2003, a qual institui 

que a PNAU deve ser implantada em todas as unidades federadas, reza que a assistência em 

saúde no âmbito da emergência deve se desenvolver a partir de “[…] estratégias promocionais 

da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir agravos, proteger a vida, educar para a 

defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade 

de indivíduos e coletividade” (BRASIL, 2006, p. 17, grifo nosso). 

Aqui, fica claro que a intenção da prática em saúde no âmbito das urgências não é agir 

apenas na recuperação, mas na promoção de saúde, o que implica dividir com os usadores a 

capacidade de promover sua própria saúde reforçando que saúde não se realiza apenas no 

ambiente médico, nem apenas com números de unidades de saúde. É neste sentido que as 

UPAs, assim como as demais portas de urgências, podem promover desenvolvimento 

socioambiental aos seus usadores, tendo em vista que muitos dos atendimentos realizados 

nessas unidades são casos de atenção primária. Contrariando a idéia de que esta política 

humanizadora em saúde só possa ser posta em prática nas unidades básicas de saúde. 

Desse modo, embora o sistema de urgências seja apresentado como um dos principais 

problemas dentro do SUS, a regulação do sistema de saúde deve se voltar para atenção básica, 

com PSFs estruturados para acompanhar diagnósticos, tendo em vista que a partir do histórico 

de saúde de cada paciente é possível obter informações contextualizadas de cada usador. Mas, 

enquanto esses desafios não são superados, cabe a todos os níveis de atenção às urgências 

preparar-se técnica e “humanamente” para acolher as diferentes demandas e promover 

desenvolvimento socioambiental aos seus usadores. 



60 

 

Hoje, o Brasil conta com 154 UPAs em funcionamento, mas não tão bem 

descentralizadas pelo território nacional, tendo em vista que as regiões Centro-Oeste, Norte e 

Sul são aquelas que possuem o menor número de UPAs três, seis e 15 respectivamente.  

Embora a região Nordeste apareça na segunda posição dentre as regiões brasileiras 

com o maior número de UPAs, 33, a região Sudeste na primeira colocação concentra 97 

UPAs, quase três vezes a quantidade de UPAs da região Nordeste. Deve-se destacar, que 

dentro da região Sudeste o estado do Rio de Janeiro chamou nossa atenção pelo fato de ter 49 

vezes mais UPAs do que o Acre, estado com menor quantidade de UPA, apenas uma. 

Aparecem dentro do Brasil com o segundo maior número de UPAs, os estados de São Paulo e 

Minas Gerais, ambos com 23 unidades (Figura 3). 
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Figura 3.  Unidades de Pronto Atendimento no Brasil. Fonte: Adaptado do Portal da Saúde – Brasil. 

Nota: A distribuição espacial das UPAs no Brasil, apresenta tendência a concentrar seus objetos 

espaciais nas áreas mais populosas do país. O que já se faz interessante enquanto política pública. 
 

 

Porém, a concentração das UPAs na região Sudeste com destaque para os estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, vem demonstrar a força de concentração deste 

eixo. 
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Após esta breve apresentação da PNAU, a partir da qual foram enfatizados seus 

objetivos e apresentado o papel que as UPAs ocupam como um meio para que esta política 

possa se concretizar em sua plenitude, aproximar-nos-emos das UPAs territorializadas e em 

funcionamento na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

Esta aproximação possui como objetivo a discussão, ainda que parcialmente, da 

localização das UPAs frente a duas escalas: a escala da vida das pessoas, através da relação 

entre a localização das UPAs e os assentamentos precários
13

 na RMR; e, a escala da rede, pela 

qual será discutida a localização das UPAs frente aos principais eixos viários na RMR.  

Através desta análise, foi possível avaliar as potencialidades das UPAs para 

promoverem desenvolvimento socioambiental, ao menos, no que diz respeito ao acesso, seja 

para aqueles que sequer podem pagar por uma passagem de transporte público para se 

dirigirem a uma unidade de saúde, seja para aqueles que se dirigem à RMR em busca de 

serviços públicos de saúde com qualidade.  

As discussões referentes às relações entre a localização das UPAs e as duas escalas 

escolhidas foram possíveis através da análise de mapas confeccionados no software Auto Cad 

2007. Na confecção dos mapas, foi realizada a sobreposição de informações concernentes às 

bases cartográficas dos assentamentos precários e principais eixos viários na RMR, 

juntamente com as localizações georreferenciadas de cada UPA dentro do mesmo recorte. O 

que foi realizado a fim de verificar onde as UPAs estão localizadas frente aos assentamentos 

precários e principais eixos viários. 

Para a tomada das coordenadas de cada UPA, foi utilizado como instrumento o GPS 

da marca GARMIM modelo Etrek. As coordenadas foram tomadas sempre na calçada em 

frente a cada UPA da RMR entre os dias 09 e 12 de junho de 2012.  

Assim, no tópico seguinte, serão apresentados: a espacialiação das UPAs dentro da 

RMR, seus respectivos portes e localizações frente aos assentamentos precários e principais 

eixos viários, de modo que a partir de um olhar de sobrevôo sobre todas as UPAs da RMR 

possamos adentrar mais profundamente na análise da UPA Barra de Jangada, nossa área da 

pesquisa empírica.   

 

                                                           
13

 Termo designado pelo Observatório – PE para se referir às áreas de precarização habitacional da RMR. O 

Sistema de Informação Georreferenciadas dos Assentamentos Precários da RMR – SIGAP que utilizamos foi 

montado pelo grupo de pesquisa do Observatório-PE que, por sua vez, baseou-se no mapeamente realizado pela 

FIDEM de 1998. 
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3.2 - Distribuição Espacial das Unidades de Pronto Atendimento na Região 

Metropolitana do Recife no Contexto Histórico de Pernambuco 

 

A RMR é constituída por 14 municípios - Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno, Olinda, Recife, São Lourenço da Mata, Paulista – situando-se na faixa litorânea 

nordestina e possuindo população acima de três milhões de habitantes (BITOUN; 

MIRANDA; SOUZA, 2006). Dos quartozes municípios de Recife (1.537.704 habitantes), 

Jaboatão dos Guararapes (644.620 hab.), Olinda (377.779 hab.) e Paulista (300.466 hab.) se 

destacam por sediar os maiores núcleos urbanos (IBGE, 2010).  

A área territorial da RMR é de 2.766 Km
2
, o que representa aproximadamente apenas 

3% do território de Pernambuco. No entanto, concentra aproximadamente 43% da população 

e mais da metade do Produto Interno Bruto deste estado (BITOUN; MIRANDA; SOUZA, 

2006). 

A RMR destaca-se na Região Nordeste, tanto pela centralidade que ocupa frente a 

outras metrópoles nordestinas, quanto pela sua localização frente ao mercado internacional. 

Além do que é densamente povoada, polarizando uma faixa contínua de alta densidade 

populacional no Nordeste (BITOUN; MIRANDA; SOUZA, 2006). 

Esta condição demográfica é herdeira do processo de colonização, o qual se deu com a 

economia açucareira, tendo Recife com seu Porto, como um importante eixo de ligação com o 

comércio exterior. Ademais, da mesma maneira que a Região Nordeste, Recife polarizava 

riqueza em seu período áureo. Com a decadência desta economia, Recife tornou-se uma 

grande “região exportadora” de população em virtude da pobreza crescente (BITOUN; 

MIRANDA; SOUZA, 2006).  

Este movimento de saída da Região Nordeste para as Regiões Sul e Sudeste vem se 

alterando, hoje no sentido inverso, podendo ser apontado como um dos principais 

acontecimentos, a construção do Complexo Industrial Portuário de Suape
14

. Neste caso, 

cidades pertencentes à RMR como Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, principalmente, vêm 

                                                           
14

 Em 1973/1975, o Governo de Pernambuco concebeu um Plano Diretor e deu início à luta pela 

implantação do Complexo Industrial Portuário no Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, 

especificamente em Suape. Dentre os elementos potencializadores à implantação do Complexo nestas 

áreas destacaram-se:  (i) a área marítima possui pouco mais de 1 km de cordão de arrecifes e 

profundidade de 17m das águas junto à linha da costa; (ii) presença de um quebra-mar natural; e, (iii) 

existência de extensas áreas reservadas à implantação de um grande parque industrial. Sem esquecer 
que Suape localiza-se, a apenas, oito horas das rotas internacionais dos grandes transportadores dos Estados 

Unidos e da Europa. Assim, através da Lei nº 7.763/78 de 7 de novembro de 1978, criou-se a empresa Suape 

Complexo Industrial Portuário (COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO 

GUEIROS, 2011).  
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recebendo grande número de migrantes de outros estados brasileiros além daqueles que estão 

retornando “para casa”. 

Ademais, vale sublinhar que a atual pujança econômica da qual o estado de 

Pernambuco vem desfrutando não está sendo acompanhada, com a mesma intensidade, pelo 

desenvolvimento em sentido pleno, embora muitas vagas de empregos tenham surgido. O 

desenvolvimento requer uma aliança igualitária entre o econômico e a qualidade de vida da 

população, fazendo com que as pessoas tornem-se cidadãs, podendo usufruírem de serviços 

públicos de qualidade. Isto porque a cidadania não é alcançada apenas com o aumento das 

cifras econômicas estaduais, como já discutimos. 

Desse modo, a RMR concentra o maior número de indústrias de transformação do 

estado de Pernambuco, além de exercer o papel de um dos principais centros de distribuição 

de mercadorias nacional e internacional, contando com a agroindústria também como pilar 

econômico (BITOUN; MIRANDA; SOUZA, 2006).  

No entanto, é no setor terciário que está o grande destaque da RMR, pois esta conta 

com um dos mais modernos centros terciários do Nordeste com destaque para os serviços 

(Ibidem). Neste caso, nos deter-nos-emos sobre os serviços de saúde. 

A cidade do Recife, em função da grande centralidade que exerce sobre as demais 

cidades, concentrou historicamente o maior número de unidades de saúde dentro do seu 

território, estando os tradicionais hospitais federais e estaduais localizados na cidade do 

Recife. 

Por isso, esta cidade tem hoje o maior Pólo Médico do Norde e Nordeste  e o segundo 

do Brasil no que se refere a qualidade, modernidade e avanços tecnológicos. Mas, este Pólo 

Médico está sobtretudo ligado à iniciativa privada.  

Segundo Fernandes e Lima (2006), este Pólo Médico é fruto de ações espontâneas de 

médicos, que encontraram na cidade do Recife um lugar de oportunidades para implantar um 

núcleo concentrado de prestação de serviço privado de saúde, tendo em vista o “[…] modelo 

de saúde que prevalece no Brasil, pelo qual o SUS cuida dos pacientes de baixa renda, 

enquanto o chamado sistema de saúde suplementar, privado, cuida dos que podem pagar 

planos e seguros saúde e/ou serem atendidos como clientes” (FERNANDES; LIMA, 2006, p. 

30). 

Segundo ainda os mesmo autores, esse movimento de implantação do Pólo Médico do 

Recife se deu também, dentre outros fatores, ao fato de Recife ter uma tradição na área 

médica em virtude do funcionamento de grandes e tradicionais hopistais públicos e 

Faculdades de Medicina. Hoje, o Pólo Médico do Recife conta não apenas com unidades 
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hospitalares, pois estas serviram como ímã para uma imensa quantidade de clínicas 

laboratoriais e terapêuticas que funcionam como suporte daquelas unidades. 

Quanto às unidades hospitalares públicas, não é verificado em Recife o que poderia ser 

chamado de um Pólo Médico público, mas os tradicionais hopistais públicos estão fortemente 

concentrados naquela cidade, definindo fluxos, ou seja, fazendo com que as pessoas que 

precisem usar o serviço público de saúde se dirijam para Recife, a fim de terem suas 

necessidades atendidas, principalmente para os casos mais graves, realização de exames, 

marcação de consultas para médicos mais especializados, etc. 

Desse modo, a rede de saúde na escala dos municípios não está equipada e preparada 

para satisfazer às múltiplas necessidades de saúde de seus moradores. Pois, embora  os 

municípios contassem com unidades básicas de saúde, os centros de saúde destinados às 

urgências só eram encontrados na cidade de Recife. 

Esta concentração espacial das unidades públicas de saúde em Recife dificultava a 

prestação do serviço público de saúde com qualidade, tendo em vista a grande e diversificada 

demanda nos grandes hospitais. Recife, enquanto um centro urbano de grande influência na 

região Nordeste, sempre atraiu pessoas de localizadades próximas e distantes que buscavam 

atender a suas necessidades de saúde. 

A concentração espacial de unidades de saúde destinadas às urgências, com a 

implantação das UPAs, vem alterando essa situação. Essas unidades de saúde estão hoje 

presentes em  sete municípios, o que garante o direito de escolha das pessoas, no que se refere 

ao destino para satisfação das suas necessidades de saúde (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Unidades de Pronto Atendimento da Região Metropolitana do Recife, por município e data 

de inauguração, 2012. Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. 

 

Essa localização desconcentrada das UPAs “impede” que um grande número de 

pessoas tenham os grandes hospitais como primeira opção para suas necessidades, reduzindo 

UPA Município Inauguração 

Olinda – Gregório 

Lourenço Bezerra 

 

Olinda 04/01/2010 

Igarassu – Honorata de 

Queiroz Galvão 

 

Igarassu 11/01/2010 

Paulista – Geraldo 

Pinho Alves 

 

Paulista 27/01/2010 

Imbiribeira – Maria 

Esther Souto Carvalho 

 

Recife 26/03/2010 

Caxangá – Escritor 

Paulo Cavalcanti 

 

Recife 09/04/2010 

São Lourenço da Mata 

– Professor Fernando 

Figueira 

 

São Lourenço da Mata 30/04/2010 

Torrões – Dulce 

Sampaio 

 

Recife 28/05/2010 

Curado – Médico 

Fernando de Lacerda 

 

Jaboatão dos Guararapes 10/06/2010 

Barra de Jangada – 

Wilson Campos 

 

Jaboatão dos Guararapes 02/07/2010 

Engenho Velho – 

Carlos Wilson 

 

Jaboatão dos Guararapes 10/09/2010 

Cabo de Santo 

Agostinho – Deputado 

Francisco Julião 

 

Cabo de Santo Agostinho 04/02/2011 

Nova Descoberta – 

Solano Trindade 

 

Recife 15/02/2011 

Ibura – Pediatra Zilda 

Arns 
Recife 03/03/2011 
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assim a procura por estes objetos espaciais o que consequentemente deveria resultar em um 

atendimento de melhor qualidade em toda a rede pública de saúde
15

.  

Segundo o Ministério da Saúde, as UPAs vêm, de fato, reduzindo a demanda e as filas 

nos grandes hospitais. Isto porque, segundo o Ministério, 97% das pessoas que as procuram 

têm seu  problema resolvido, sem que seja necessário seu encaminhamento para uma unidade 

hospitalar.  

No caso de Pernambuco, as UPAs devem, de fato, ter reduzido a demanda nos 

tradicionais hospitais públicos localizados na cidade de Recife, tendo em vista que, 

paralelamente à implantação das UPAs em Pernambuco, foram construídos na RMR três 

unidades hospitalares, conhecidas, como Hospitais Metropolitanos (HM), sob a mesma lógica 

de desconcentração espacial empregada pela implementação das UPAs. 

Esses HMs estão localizados nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Recife e 

Paulista. Assim, como podem ser visto na Figura 4
16

, esses hopistais estão localizados em 

pontos estratégicos da RMR, fazendo com que eles possam abarcar as populações da Zona da 

Mata Sul (Hospital Dóm Helder Câmara), da Zona da Mata Norte (Hospital Miguel Arraes) e 

a população interiorana (Hospital Pelópidas Silveira) tendo em vista que este último HM está 

localizado às margens da BR 232 uma das principais BRs de acesso à capital do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Mas, o estudo das consequências do funcionamento das UPAs na qualidade dos serviços públicos de saúde 

prestados nos grandes hospitais não é de escopo desta pesquisa. 
16

 Este mapa é apenas ilustrativo, a localização das unidades de saúde não está georreferenciada, porque o 

objetivo é apenas para mostrar os municípios onde estão localizadas as UPAs, os HMs e Hospitais tradicionais.  
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Figura 4. Distribuição espacial dos Hospitais Metropolitanos, Unidades de Pronto Atendimento e  

Hospitais Tradicionais
17

 na Região Metropolitana do Recife. Fonte: Adaptado da Secretaria Estadual 

de Saúde e da Secretaria de Atenção a Saúde. Nota: A escala refere-se ao mapa da RMR.  
 

Como pode ser observado nesta figura há ainda uma significativa concentração 

espacial dos objetos espaciais de saúde pública no município de Recife, porém não se pode 

negligenciar o fato que se está esforçando para aproximá-los, também, das populações 

residentes em outros municípios da RMR que também necessitam deles. 

Em assim sendo, esta distribuição espacial constitui, também, uma estratégia inicial 

visando ao melhoramento do acesso e funcionamento dos serviços na rede de atenção à saúde 

pública no estado federado de Pernambuco. Com esta ação, a referida rede está de fato 

aproximando-se de um maior número de pessoas que necessitam do acesso à saúde pública.  

                                                           
17

 Foram considerados como Hospitais Tradicionais oito antigas unidades de saúde federais e estaduais em 

funcionamento em Pernambuco, foram eles: Hospital da Restauração, Barão de Lucena, Getúlio Vargas, Instituto 

de Medicina Integral Profº Fernando Figueira, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, 

Agamenon Magalhães, Correia Picanço (Federais) e Otávio de Freitas (Estadual).   
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Sobretudo, quando se considera, ao mesmo tempo, a localização das UPAs juntamente 

com a dos HMs, os quais vêm diferenciando-se dos grandes hospitais tradicionais no que 

tange à concentração espacial.  

Importante sublinhar que esses HMs foram construídos para complementar a rede dos 

grandes hospitais destinados aos casos de alta complexidade. Desse modo, essas unidades de 

saúde não recebem demanda espontânea, ou seja, o indivíduo que procura um HM ou para ele 

é levado por parentes em caráter de urgência não será atendido. Pois os HMs fazem parte de 

uma rede de atenção às urgência, mas estão ligados às demandas das UPAs, SAMU, Corpo de 

Bombeiros ou da Central de Regulação de Leitos.  

Assim, apenas os casos que não sejam resolvidos nessas instâncias são encaminhados 

para um dos HMs a depender da disponibilidade de leitos, distância entre HM, do lugar onde 

o primeiro socorro foi realizado e da especialidade médica necessária para resolver o 

problema da pessoa. Pois cada um dos HMs tem uma área médica especializada.  

O primeiro HM inaugurado em Pernambuco, Miguel Arraes, é especializado em 

traumato-ortopedia, sendo o segundo hospital de trauma construído nos últimos quarenta 

anos, pois o primeiro foi o Hospital da Restauração. O segundo foi o HM Dom Helder 

Camâra que tem a cardiologia como sua principal especialização. Já o HM Pelópidas Silveira, 

segundo o Ministério da Saúde, é um dos hospitais mais modernos do país, incluindo os da 

rede privada. Este HM é a primeira unidade de saúde no Brasil dentro do SUS que oferece 

serviços de saúde nas áreas da neurologia e neurocirurgia. 

Desse modo, tendo as UPAs para os casos de baixa e média complexidade e os HMs 

para os de alta complexidade - e ambos desconcentrados espacialmente e ao mesmo tempo 

interligados em rede dentro da RMR - , não podemos negar que o sistema público de saúde 

vem dando passos largos no sentido de melhorar a saúde pública ao menos no que tange ao 

acesso a serviços públicos de urgência. 

Debruçando-nos, especificamente, sobre as UPAs na RMR e relacionando-as com os 

principais eixos viários nesta região, percebe-se que essas unidades de saúde estão localizadas 

às margens ou bem próximas a importantes vias de circulação da RMR (Figura 5). 
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Figura 5. Localização georreferenciada das Unidades de Pronto Atendimento em relação aos 

principais eixos viários da Região Metropolitana do Recife, 2012. Fonte: Observatório PE. Edição: 

Sofia Mahmood. 
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As UPAs Imbiribeira, Torrões, Caxangá, Igarassu, Olinda e Paulista estão localizadas 

às margens das avenidas Mascarenhas de Moraes, Abdias de Carvalho, Avenida Caxangá, BR 

101 e PE 15, respectivamente. Tratam-se de vias de intenso fluxo. 

As UPAs Igarassu e Cabo de Santo Agostinho são aquelas que se encontram nas 

posições mais ao norte e ao sul, respectivamente, dentro da RMR. Desse modo, além de 

atender a população local e de cidades adjascentes, essas UPAs servem de entrepostos para 

aqueles que vêm da Zona da Mata Norte e Sul com destino à capital em busca de serviço 

público de saúde de urgência, impedindo que toda essa demanda alcance os hospitais 

tradicionais. 

Ainda que não estejam localizadas exatamente às margens de um eixo viário, as UPAs 

Cabo de Santo Agostinho, Ibura, Curado, Engenho Velho, Nova Descoberta, Barra de 

Jangada e São Lourenço da Mata, estão localizadas nas proximidades de importantes vias de 

acesso como é o caso da PE 60 e as BRs 101, 232 e 408. Esta última BR dá acesso à UPA de 

São Lourenço da Mata e liga-se diretamento à BR 232. Já através da PE 27, a BR 408 liga-se 

a BR 101. 

Como pode ser observado, as UPAs estão espacialmente distribuídas ao longo de 

importantes eixos viários que, muitas vezes, confluem para uma mesma via de circulação, 

tendo em vista a grande extensão de alguns eixos, como é o caso da BR 101. Esta BR tem 

grande importância, no que concerne à circulação viária dentro da RMR, tanto para aqueles 

que já estão na RMR quanto para aqueles que se dirigem a esta região para suas diversas 

necessidades. 

Assim, é importante reforçar que, embora essa rede de serviço ainda não esteja 

presente em todos os municípios e que seu objetivo de interiorização ainda não tenha se 

consolidado como prevê a PNAU, não se pode negar o esforço realizado para distribuir essas 

unidades de saúde em pontos, também, socialmente estratégicos dentro da RMR. O que vem 

dando resultado em duas frentes, por um lado “impede” o acesso imediato aos tradicionais 

hospitais do Recife e, por outro, aproxima o serviço de urgência daqueles que precisam. Pois 

muitas UPAs assim como os referidos HM estão localizados às margens de importantes eixos 

viários de acesso à Recife, para aqueles que vêm da Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul 

ou mesmo dos municípios do Agreste e Sertão.  

Assim, as pessoas podem usar as UPAs localizadas nesses eixos e podem ter seus 

problemas de saúde resolvidos sem que seja necessário serem encaminhadas para outra 

unidade hospitalar, resultando na diminuição da demanda nos tradicionais hospitais. O que 
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pode resultar num estado de bem-estar por parte do usador, tendo em vista a proximidade do 

serviço de urgência e rapidez na resolução de seu problema caso este seja resolvido na UPA. 

Desse modo, a forma como foram distribuídas essas UPAs, além de tornar o serviço 

público de saúde mais real para os moradores de muitos municípios, facilitou o acesso 

daqueles que vêm de outros municípios e regiões. Muito embora, sem dúvida, os moradores 

do entorno imediato ou mesmo da cidade onde há uma UPA são de fato os mais contemplados 

em função da proximidade. 

A partir da análise da localização das UPAs frente à escala das redes dentro da RMR, 

o que nos permitiu verificar que essas unidades de saúde  estão bem distribuídas dentro desta 

região, aproximar-nos-emos da escala da vida das pessoas a partir da discussão da localização 

das UPAs frente às pessoas que mais precisam delas.   

De acordo com o Cadastro de Áreas Pobres da RMR, em 2000 esta região contava 

com 720 comunidades pobres abrangendo favelas, pontas de ruas e loteamentos precários, 

estando 426 delas localizadas na cidade do Recife, o que correspondia a 42% da população 

recifense vivendo sob condições precárias de vida (BITOUN; MIRANDA; SOUZA, 2006).  

Esses são ambientes fragilizados do ponto de vista socioeconômico e ambiental, ou 

seja, onde as condições do ambiente não são satisfatórias ao desenvolvimento da vida humana 

com qualidade e bem-estar. 

Esses ambientes podem se tornar adequados ao desenvolvimento da vida humana com 

qualidade, desde que sejam executados serviços públicos de saneamento, abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, dentre outros, os quais garantem as condições 

ideais de salubridade das moradias e, consequentemente, saúde às pessoas. 

Mas, paradoxalmente, são justamente nos ambientes onde a população tem baixíssimo 

poder aquisitivo frente ao modelo econômico vigente, que os serviços públicos - os quais 

deveriam minimizar a precarização de vida das pessoas - não se realizam. E assim, somam-se 

precárias condições econômicas a precárias condições ambientais. Como se o pobre, por estar 

na condição de pobreza, não merecesse desfrutar de serviços públicos de boa qualidade. 

Entretanto, no que diz respeito à localização do serviço público de saúde de urgência, 

essa realidade vem se alterando. Isto porque onze das treze UPAs em funcionamento na RMR 

estão localizadas dentro de áreas classificadas como assentamentos precários. Apenas as 

UPAs Curado e Engenho Velho no município de Jaboatão dos Guararapes não se localizam 

nesses assentamentos, mas ambas localizam-se próximas às áreas de assentamentos precários 

(Figura 6). 
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Figura 6. Localização georreferenciada das Unidades de Pronto Atendimento em relação aos 

assentamentos precários na Região Metropolitana de Recife, 2012. Fonte: Observatório-PE. Edição: 

Sofia Mahmood.  
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A presença dessas UPAs nesses ambientes vem imprimindo melhoria tanto aos lugares 

onde elas estão instaladas como aos moradores. Por um lado, esses moradores têm à sua 

disposição um serviço público de saúde que pode ser usado sem que haja nenhum gasto 

financeiro com passagens, o que muitas vezes impedia as pessoas de cuidar da sua saúde. Por 

outro lado, os ambientes onde há UPAs podem se tornarem lugares que receberão mais 

atenção por parte do governo municipal quanto ao abastecimento de outros serviços públicos, 

melhorando, ainda que minimamente, a qualidade de vida naquele lugar. 

Após o funcionamento da UPA Barra de Jangada, os moradores/usadores do entorno 

imediato relataram, através de entrevistas
18

, que, paralelamente ao seu funcionamento, aquela 

área está bem mais servida em termos de serviços públicos, principalemente os de limpeza,  

iluminação urbana e coleta de lixo. O que acarretou aumento da segurança de morar no lugar 

e diminuição de insetos vetores de doenças, garantindo bem estar e saúde à população que ali 

vive. 

Como dito anteriormente, aqui estamos realizando apenas uma visão de sobrevôo 

sobre as UPAs da RMR, mas esta realidade da UPA Barra de Jangada pode também ser a 

realidade dos outros ambientes onde estão as outras UPAs, embora saibamos que estamos 

correndo o risco de uma generalização.  

A localização das UPAs na RMR está de fato mais próxima das pessoas que mais 

precisam dos serviços públicos de saúde. Recife, como dito anteriormente, destaca-se na 

RMR pelo número de comunidades pobres; as cinco UPAs neste município estão localizadas 

dentro dessas áreas, com destaque paras as UPAs Curado e Nova Descoberta, ambas 

localizadas em dois dos maiores assentamentos precários do Recife que deram nome as suas 

UPAs. 

Embora as UPAs possam fazer parte de um grande jogo político, por trás do qual está 

o interesse do governo para alcançar áreas de menor popularidade e para reforçar acordos 

entre as diversas escalas do poder (Federal-Estadual-Municipal), não se pode negligenciar que 

muitas pessoas estão sendo beneficiadas. O que foi observado a partir da análise das 

localizações das UPAs frente aos assentamento precários 

Ademais, embora estejamos aqui sempre nos referindo à população pobre, as UPAs 

são usadas por pessoas de qualquer classe social, tendo em vista que a escolha para o uso de 

uma unidade de saúde está ligada à proximidade destas em relação as pessoas e não a nível de 

                                                           
18

 A análise e resultado das entrevistas serão apresentados no quarto capítulo “Impactos Socioambientais da 

Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada aos seus Usadores”. 
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renda. Mas, sabemos que, no Brasil, ainda são os pobres que de fato mais usam os serviços 

públicos. 

A partir da discussão, nas duas escalas escolhidas, podemos concluir que, frente aos 

assentamentos precários e à malha viária, as UPAs vêm tornando os serviços públicos de 

saúde mais reais na RMR. O que vem garantindo qualidade de vida às pessoas que usufruem 

destes serviços, ao menos no que tange ao acesso. 

É verdade que essa qualidade proporcionada pelas UPAs aos usadores advém de 

fatores materiais. Mas, não se pode deixar de considerar, também, os fatores imateriais, o que 

se acha representado pela capacidade das pessoas serem tomadas, enquanto seres completos, 

imersos em múltiplas dimensões sociais na prática em saúde pública. 

Resta agora investigar essas unidades de saúde mais profudamente, a fim de verificar 

se as melhorias no que tange ao acesso e à localização vieram acompanhadas da prestação de 

serviço público com qualidade, para avaliar se a vida das pessoas está se tornando prioridade. 

Mas, essas questões ainda não serão trazidas no próximo tópico. 

No tópico que se segue, no entanto, será apresentado como funciona a gestão das 

UPAs, a qual se enquadra dentro do que conhecemos como Parceria Público Privada (PPP), 

pela qual o Estado concede a gestão dessas unidades de saúde a instituições privadas. Assim, 

temos como objetivo desvelar quais são de fato as atribuições do Estado e da Instituição 

gestora nas UPAs. Bem como revelar em que medida a Instituição gestora vem garantindo 

estratégias de promoção de vida, prevenção de agravos à saúde, educação para a defesa e 

recuperação da saúde, incentivando a autonomia dos indivíduos como preconiza a PNAU, 

estando estas metas no caminho da promoção do desenvolvimento socioambiental tão 

almejado pela sociedade e prometido pelos governos.   

Esta preocupação é relevante na medida em que a instituição gestora é a única 

instância que, na prática, pode de fato fazer valer os princípios e diretrizes previstos na 

PNAU, posto que esta política por si só não garante que o direito à saúde humanizada e de 

qualidade seja concretizado. 

Ademais, apesar de discutirmos de uma maneira geral os princípios norteadores da 

PPP nas UPAs, tendo em vista que todas essas unidades são geridas por este tipo de parceria, 

a discussão mais aprofundada acerca do funcionamento prático da gestão foi apresentada com 

base na realidade da UPA Barra de Jangada. 

Para tanto, o intuito inicial era tomar conhecimento do funcionamento interno da UPA 

através de uma entrevista com a Coordenadora da UPA Barra de Jangada. No entanto, em 
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uma conversa informal em 02 de agosto de 2012, ela informou que preferiria receber um 

questionário por email, respondê-lo e enviá-lo já respondido. 

A Coordenadora informou, ainda, que precisaria encaminhar o questionário ao 

Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira
19

 (IMIP) para que esta instituição 

autorizasse o preenchimento do questionário.  

Após alguns dias a Coordenadora da UPA informou-nos, por email, que o IMIP não 

havia liberado as respostas do questionário, tendo em vista que as respostas que queríamos 

poderiam ser fornecidas pelo governo do estado através da Secretria Estadual de Saúde (SES). 

Diante deste impasse, fizemos uma visita à SES a fim de explicar as dificuldades para 

dialogar com o IMIP, bem como procurar alguém da mesma Secretaria, a qual uma vez 

vinculada às UPAs, pudesse responder o questionário, para que não ficássemos sem as 

informações necessárias à pesquisa. 

A SES emitiu uma Carta de Anuência (Anexo A), autorizando a pesquisa naquela 

UPA, entrou em contato com o IMIP repassando-os a carta de anuência emitida pela própria 

Secretaria, um ofício do orientador da pesquisa explicando os objetivos da mesma, um ofício 

da Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA-UFPE) constando 

que a pesquisa estava sendo desenvolvida e o questionário que deveria ser respondido pela 

Coordenadora da UPA. 

Desse modo, o IMIP liberou que a Coordenadora da UPA respondesse o questionário 

aos dias 09 de outubro de 2012. O questionário possui 14 questões abertas (Apêndice A). As 

perguntas abordaram temas relacionados à contratação dos profissionais, aos problemas 

internos e suas formas de resolução e às tarefas que cabem ao Estado e à instituição gestora da 

UPA Barra de Jangada, os quais serão apresentados a seguir. 

 

3.3 - Um Olhar sobre a Gestão das Unidades de Pronto Atendimento 

 

A Constituição Federal prevê em seu artigo  de número 197 que,  

 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (BRASIL, 1988, 

ART. 197). 

 

                                                           
19

 Essa unidade de saúde é conhecida popularmente como IMIP, tendo em vista seu antigo nome Instituto 

Materno Infantil de Permambuco. 
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É dentro do cumprimento dessa lei que as UPAs tem sua gestão com base na PPP. 

Assim, os serviços públicos de saúde estão dentre os serviços cuja prestação não está sendo 

feita exclusivamente pelo Estado. Eles, também, são chamandos de serviços de relevância 

pública, assim como aqueles prestados pelos  museus e Universidades, os quais, segundo o 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (1995), não precisam ser geridos 

exclusivamente por entidades estatais. 

A PPP é considerada como uma das modalidades alternativas dentro da administração 

pública, a qual teve seu marco de proliferação nos anos de 1990. Assim, essa forma de gestão 

vem ganhando maior visibilidade nos últimos anos. Essas experiências acontecem em todo o 

Brasil, cuja iniciativa pode partir tanto dos governos (Federais, Estaduais e Municipais) como 

da própria instituição de saúde (MACHADO, 2001). 

A proliferação da experiência PPP nos anos de 1990 acontecem dentre outros fatores, 

em função desta década ter sido marcada pela discussão da Reforma do Estado, a qual 

vislumbrava a revisão das funções do Estado, prevendo a adoção de uma administração estatal 

mais flexível, pela qual o Estado atuaria como um “controlador” e nem sempre como gestor 

(MACHADO, 2001). 

Isto significou a transferência de poder de gestão dos serviços públicos do Estado para 

a esfera não estatal. Ademais, apesar do não gerenciamento por parte do Estado de alguns 

serviços “públicos”, estes sob a lógica de gestão da PPP, continuam subordinados às Políticas 

Públicas e aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo às empresas gestoras 

validarem o que prevêem essas instâncias, tendo em vista o controle do Estado (MACHADO, 

2001). 

Ademais, é garantido que as entidades não estatais responsáveis pela gestão de um 

serviço público desfrute de autonomia administrativa, financeira e de contratação de 

funcionários, previsto pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (1995).  

Houve severas críticas a essa forma de gestão, pois a autonomia quanto à contratação 

de funcionários é apontada como responsável pela precarização das relações trabalhistas, 

tendo em vista a eliminação da contratação através de concursos públicos. No entanto, de 

outros pontos de vista, a PPP é apontada como uma tecnologia de gestão, através da qual se 

busca a melhoria da administração de entidades públicas procurando eficiência dentro do 

sistema de saúde. O que revela o caráter rico o controverso deste tema (SILVA, 2010). 

Dentre as diversas modalidades de PPP, a gestão das UPAs enquadra-se naquela em 

que a terceirização da gerência de unidades de saúde pública é repassada para instituições 

privadas de fins lucrativos ou não lucrativos (MACHADO, 2001). 
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As treze UPAs da RMR são geridas por seis entidades não estatais com fins lucrativos 

e não lucrativos. Dentre estas instituições, apenas duas delas têm mais de uma UPA sob sua 

gerência, são elas: Hospital Tricentenário e IMIP. Mas, é válido sublinhar que o IMIP se 

destaca dentre as demais, por ter sob sua gestão sete das 13
20

 UPAS em funcionamento na 

RMR, seguida do Hospital Tricentenário que gere apenas duas UPAs (Quadro 2).  

 

UPAS Instituição Responsável pela Gestão 

Olinda – Gregório Lourenço Bezerra 

Igarassu – Honorata de Queiroz Galvão 

Paulista – Geraldo Pinho Alves 

São Lourenço da Mata – Professor Fernando Figueira 

Barra de Jangada – Wilson Campos 

Engenho Velho – Carlos Wilson 

Cabo de Santo Agostinho – Deputado Francisco 

Julião 

Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira 

(IMIP) 

Imbiribeira – Maria Esther Souto Carvalho Instituto Pernambucano de Assistência a Saúde (IPAS) 

Caxangá – Escritor Paulo Cavalcanti Fundação Manoel da Silva Almeida 

Torrões – Dulce Sampaio Santa Casa de Mosericórdia 

Curado – Médico Fernando de Lacerda 

Ibura – Pediatra Zilda Arns 
Hospital Tricentenário 

Nova Descoberta – Solano Trindade Hospital Maria Lucinda 

 

Quadro 2. Unidades de Pronto Atendimento da Região Metropolitana do Recife e instituição 

responsável pela gestão, 2012. Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde, 2012. 

 
 

Como pode ser visto no quadro acima, a UPA objeto de estudo desta pesquisa também 

está sob a gestão do IMIP. 

Uma vez contratada, cabe à Instituição gestora enviar relatórios diários à SES via 

email. Estes relatórios contêm informações sobre as escalas de plantão das especialidades 

médicas, a quantidade de atendimentos realizados por dia e por especialidades, a quantidade 

de pacientes transferidos e o número de óbitos, caso existam. Também são informados os 

procedimentos que foram realizados em cada paciente, a origem dos pacientes atendidos e a 

unidade médica a que os pacientes foram encaminhados. 

Foi-nos informado pela Coordenadora da UPA Barra de Jangada que, além dessas 

informações enviadas diariamente, a UPA envia um relatório mensal no qual constam os 

documentos listados abaixo: 

 

                                                           
20

 Apesar de estarmos trabalhando apenas com dados da RMR, é válido dizer que a UPA Caruaru, localizada no 

Agreste de Pernambuco, está também sob gestão do IMIP, somando oito das 14 UPAs de Pernambuco sob a 

gestão desta instituição. 
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 Relatório de Atividade Assistencial Mensal; 

 Relatório de Atividade de Qualidade; 

 Relação dos bairros atendidos – CEP válidos; 

 Resumo dos Atendimentos por Município (BID); 

 Resumo dos Atendimentos por Especialidade (BID); 

 Resumo dos Atendimentos por Procedimentos (BID); 

 Escala médica; 

 Relatório de Atenção ao Usuário – Resolução de Queixas; 

 Planilha da Consolidação da Pesquisa de Satisfação dos Usuários; 

 Planilha de Remoções consolidada e detalhada; 

 Planilha das Remoções detalhada (BID); 

 Relatório Bimestral das Comissões Instituídas; 

 Planilha das Doenças e Agravos notificados; 

 Planilha dos Acidentes de trabalho; 

 Relatório Contábil Operacional; 

 Cópias do recibo de quitação das contas de luz, água, telefone, seguros, tributos, 

encargos sociais e previdenciários. 

 

 “Nesses relatórios a Unidade informa a SES tudo o que acontece durante o mês e dá uma 

devolutiva à Secretaria Estadual de Saúde, de como está sendo gerenciado e empregado o 

recurso público” (Coordenadora UPA Barra de Jangada, 10/10/2012). 

 

Não nos foi informado nenhum detalhamento acerca dos procedimentos realizados 

para obter as informações presentes em cada um destes documentos. 

Quanto ao Estado, através da SES, cabe a tarefa de auxiliar a UPA viabilizando a 

resolução de problemas. Para tanto, são realizadas visitas semanais a fim de avaliar o 

funcionamento semanal da UPA, o que dá subsídios para que a SES, a cada três meses, 

proponha à UPA ações que visem à melhoria dos serviços prestados. Nessas visitas trimestrais 

que a SES realiza para propor melhorias à UPA, também é verificado se a gestão desta 

unidades de saúde vem cumprindo acordos  que foram estabelecidos no contrato de gestão, os 

quais não foram informados. 

Nesta PPP, cabe ao IMIP de fato apenas a gestão da unidade. Uma vez que nos foi 

informado que a UPA foi entregue totalmente construída e equipada pela SES. Neste caso, 

cabe à gestão “cuidar” da manuntenção para o total funcionamento da unidade. 

 

“Os equipamentos são fornecidos pela SES. No ato da fundação a UPA foi entregue 

totalmente equipada. A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade da Unidade 

estabelecidos através do contrato de gestão. A unidade é responsável por prover um 

atendimento de qualidade aos usuários” (Coordenadora da UPA Barra de Jangada, 

10/10/2012). 
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 A UPA em questão desde a sua inauguração, dois de julho de 2010, não teve 

problema quanto à falta de materiais, segundo a Coordenadora. A manuntenção dos 

equipamentos é feita mensalmente através de uma equipe de engenharia clínica do Hospital 

Metropolitano Dom Hélder, o qual recebe pacientes encaminhados da UPA Barra de Jangada. 

Quanto aos insumos, estes são comprados trimestralmente pela própia UPA através de 

licitação pelo portal Síntese de Licitações. 

No que se refere à contratação dos profissionais que trabalham na UPA, foi-nos 

informado que cabe à UPA esta tarefa. Ao surgir uma necessidade para determinada vaga, a 

UPA especifica o tipo de profissional ao setor de seleção do IMIP e os candidatos cadastrados 

no banco de dados para a respectiva função são encaminhados para a UPA, a fim de que 

sejam entrevistados, e caso selecionados, são treinados e contratados. Segundo a 

Coordenadora da UPA, a qualificação profissional constitui o elemento mais importante no 

momento da contratação, uma vez que se trata de um mecanismo que preza pela qualidade 

dos serviços prestados; para isso, o fator proximidade entre a residência do candidato e a UPA 

Barra de Jangada não é definidor da contratação, mas o lidar com as pessoas. 

Com o objetivo de conhecer como a qualidade do serviço prestado na UPA é avaliada, 

perguntamos à Coordenadora como os problemas que ocorrem na UPA chegam até à 

coordenação e quais as medidas tomadas para as suas respectivas resoluções. Segundo a 

Coordenadora, os principais problemas que ocorrem na UPA e afetam, de alguma forma, os 

seus usadores são reclamados através da caixa de sugestão/reclamação que fica instalada na 

primeira sala de recepção no interior da UPA. Ao término de um dia, a Coordenadora verifica 

se existem reclamações e/ou sugestões nesta caixa e os usadores são contactados através de e-

mail ou telefone por ela mesma, a fim de responder às reclamações e/ou sugestões expressas.  

Foi-nos mostrado pela Coordenadora os e-mails trocados com os usadores que 

depositaram alguma reclamação na caixa de sugestão. Constatamos que, no geral, os usadores 

em suas respostas à Coordenadora expressaram imensa surpresa pelo fato de suas reclamações 

terem sido respondidas. Esse comportamento da Coordenadora mostra de alguma forma uma 

proximidade entre a gestão da UPA e seus usadores, fazendo com que estes se sintam 

satisfeitos com a presente gestão. Mas, apesar dos emails trocados entre coordenação da UPA 

e usadores a Coordenadora informou que as pessoas ainda utilizam pouco a caixa de sugestão. 

A Coordenadora associou o fato de receber poucas reclamações dos usadores em 

função da UPA Barra de Jangada dispor de uma Enfermeira de Educação Permanente que 
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realiza cursos e capacitações no tocante ao tema da humanização em saúde, orientando os 

profissionais a lidar da melhor forma possível com os usadores. 

 

“Quanto às questões técnicas de cada especialidade são promovidos cursos de capacitação 

para todas as especialidades pela SES e pela Unidade com o objetivo de prestar um 

atendimento qualificado ao usuário do SUS. Quando identificamos os problemas na Unidade, 

tentamos orientar aos funcionários para que os problemas não voltem a se repetir. Em caso 

de problemas estruturais (limpeza, equipamentos quebrados) recrutamos os responsáveis 

pelas manutenções de cada problema para solucioná-los o mais breve possível” 

(Coordenadora da UPA Barra de Jangada, 10/10/2012). 

 

No entanto, a pouca utilização da caixa de sugestão pode estar muito mais ligada a 

questões culturais, uma vez que os usadores podem não acreditar que a gestão da UPA 

considerará suas opiniões; ou mesmo pelo fato dos usadores não quererem declarar suas 

opiniões. 

 No entanto, como já dissemos, não podemos deixar de reconhecer que a UPA Barra 

de Jangada vem se esforçando para garantir que os seus usadores desfrutem de uma unidade 

de saúde, e principalmente, de um serviço público de saúde, que garanta bem estar, frente à 

precariedade da maioria das unidades públicas de saúde reservadas aos pobres dentro do SUS. 

Diante das informações acima, pudemos conhecer um pouco das principais tarefas que 

cabem ao Estado e ao IMIP dentro desta lógica da PPP. Embora a análise desta parceria não 

tenha sido o foco do nosso trabalho, pudemos constatar que a gestão da UPA Barra de 

Jangada vem dando certo em algum sentido, uma vez que os serviços públicos de saúde 

prestados por aquela unidade vêm garantindo satisfação a maioria dos seus usadores, como 

veremos no quarto capítulo. 

No próximo capítulo, com o objetivo de nos aproximar ainda mais da UPA Barra de 

Jangada,  objeto espacial de estudo desta pesquisa, apresentaremos esta unidade no que tange 

à sua localização espacial frente ao lugar Barra de Jangada, sua estrutura física e seu 

funcionamento interno.   
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CAPÍTULO 4 

 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BARRA DE JANGADA 

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barra de Jangada será  apresentada a partir 

de uma “visão de perto”. Esta unidade de saúde pública será tratada no âmbito da sua 

localização espacial e no da sua estrutura física e funcional interna.  

O que permitirá ao leitor aproximar-se deste objeto espacial de prestação de serviço 

público de saúde. Embora os serviços em si não sejam o foco desta pesquisa, a forma como 

eles são prestados e em quais condições são, de todo modo, indicadores para discutir se a 

partir daquela unidade de saúde as pessoas estão desfrutando de melhorias em termos das suas 

condições de vida. 

Por isso, tornou-se relevante levantar informações acerca dos principais aspectos da 

UPA Barra de Jangada – método de atendimento e profissionais de saúde – que direta ou 

indiretamente interferem na qualidade da prestação do serviço e consequentemente, na 

melhoria das condições de vida das pessoas a partir do uso do objeto espacial em epígrafe. 

As informações aqui descritas foram obtidas através da leitura da Portaria nº 2.048 de 

5 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde, a qual, dentre outras diretrizes, estabelece a 

organização do sistema estadual de emergência e urgência, bem como os critérios de 

funcionamento das UPAs de uma maneira geral.  

As informações mais específicas do funcionamento interno, infraestrutura física e do 

capital humano da UPA Barra de Jangada foram obtidas junto à Coordenadora desta UPA, 

através de uma conversa informal
21

. 

Para participar desta conversa também foi convidada pela Coordenadora uma 

Enfermeira em Educação Permanente. Nesse caso, tratam-se de informações levantadas tanto 

pela Coordenadora quanto pela Enfermeira em questão. 

Durante a pesquisa, visitamos a UPA Barra de Jangada quatro vezes, como 

acompanhante. Mas, mesmo como acompanhante, foi possível observar desde a entrada dos 

pacientes na UPA até a sua saída da sala de triagem, tendo em vista que a recepção, a sala da 

assistente social e a de triagem localizam-se em frente à primeira sala de espera. Nesta sala 

ficam os acompanhantes e pacientes até serem encaminhados para outra sala onde ficam 

apenas os pacientes à espera da chamada do médico.   

                                                           
21

 Tratou-se de uma conversa informal, porque o primeiro encontro com a Coordenadora da UPA Barra de 

Jangada foi para falar sobre a pesquisa e seus objetivos e para entregar a entrevista que seria realizada com ela. E 

foi neste encontro que conversamos sobre a infraestrutura física e o funcionamento interno da UPA.  
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4.1 - Situação Geográfica da Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada  

 

A UPA Barra de Jangada foi a nona UPA a ser inaugurada na Região Metropolitana 

do Recife (RMR), aos dias dois de julho de dois mil e dez. Esta UPA, apesar de ser mais 

conhecida pelo nome do bairro onde ela se localiza, leva o nome de UPA Wilson Campos, em 

homenagem a um político pernambucano. 

Ela se localiza no município de Jaboatão dos Guararapes juntamente com mais outras 

duas UPAs, a UPA Médico Fernando de Lacerda e UPA Carlos Wilson localizadas nos 

bairros Curado II e Engenho Velho, respectivamente.  

A UPA Carlos Wilson, mais conhecida como UPA Engenho Velho, também é gerida 

pelo Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira (IMIP), enquanto a UPA 

Fernando Lacerda, mais conhecida como UPA Curado, é gerida pelo Hospital Tricentenário. 

Essas três novas unidades de saúde, localizando-se dentro de um município, vêm sem 

dúvida aproximando os serviços públicos de saúde das pessoas, tendo em vista que são mais 

três unidades de saúde disponíveis para a realização de atendimentos de urgência.  

O município de Jaboatão conta cinco distritos e 27 bairros, distribuídos dentro de uma 

área territorial municipal de 258,566 Km
2
, segundo o IBGE (2010) (Quadro 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3.  Divisão político-administrativa do município de Jaboatão dos Guararapes. Fonte: 

Adaptado do Plano Diretor do município de Jaboatão dos Guararapes, 2012. 
 

 

O bairro de Barra de Jangada está localizado na porção mais ao sul do município de 

Jaboatão dos Guararapes, fazendo com que grande parte de sua área territorial esteja 

conurbada com o município do Cabo de Santo Agostinho (Figura 7).  

Distrito Bairros 

Jaboatão dos Guararapes 

Barra de Jangada, Cajueiro Seco, 

Candeias, Piedade, Guararapes, Prazeres, 

Comportas, Marcos Freire e Muribeca 

Jaboatão 

Bulhões, Centro, Engenho Velho, 

Floriano, Manassu, Muribequinha, 

Santana, Santo Aleixo, Vargem Fria, 

Vila Rica e Vila Alegre 

Cavaleiro 
Cavaleiro, Dois Carneiros, Socorro, 

Sucupira e Zumbi do Pacheco 

Curado Curado 

Jardim Jordão Jardim Jordão 
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Figura 7. Localizaçao do bairro Barra de Jangada e da Unidade de Pronto Atendimento no município 

de Jaboatão dos Guararapes, 2012. Fonte: Modificado da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, 2012. 

 

Desse modo, a UPA Barra de Jangada, além de beneficiar os moradores residentes em 

suas adjascências, tem como objetivo ainda atender a população residente em Piedade, 

Prazeres, Curcurana em Jaboatão dos Guararapes e Pontezinha, este último bairro pertencente 

ao município do Cabo de Santo Agostinho (IMIP, 2010).  
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A ligação de Barra de Jangada com o município do Cabo de Santo Agostinho, tornou-

se ainda mais intensa em virtude da recente construção da Ponte Arquiteto Wilson Campos 

Júnior, mais conhecida como Ponte do Paiva, a qual liga Jaboatão dos Guararapes, através do 

bairro de Barra de Jangada, ao Cabo de Santo Agostinho, através do bairro do Paiva (Figura 

8). 

 

Figura 8. Ligação entre os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho através 

da Ponte do Paiva (linha amarela). Fonte: Imagem modificado do Google Maps. Capturada em 

10/10/2012. Nota: Geralmente, quem usa esse percurso para atendimento na UPA, aproveitando-se da 

ponte do Paiva, são moradores dos bairros do Paiva, Xaréu, Itapoama, etc. Todos localizados no 

município do Cabo de Santo Agostinho, posto que a UPA Barra de Jangada tornou-se mais próxima 

para os moradores desses bairros do que a UPA do Cabo. 

 

 

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE, 2010), a 

Ponte do Paiva encurtou em 40 km a distância para chegar ao Complexo Industrial Portuário 

de Suape, bem  como às praias do litoral sul, para quem parte das zonas norte e sul do Recife.    

Esse sistema viário exige o pagamento de pedágios, mas isso parece não ter afastado 

nem a mão de obra empregada em Suape, nem mesmo aqueles que escolhem o litoral sul 
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como local de lazer nos finais de semana. Isto porque a ponte do Paiva interliga a via parque, 

onde se localizam luxuosas residências em forma de condomínio fechados, pela qual o fluxo é 

bem menos intenso do que nas BRs 101 e PE 60 as antigas vias para alcançar o litoral sul.  

A partir destas transformações, o bairro de Barra de Jangada tornou-se principal ponto 

de acesso ao litoral sul, tendo ligação rápida com algumas praias do municípios do Cabo de 

Santo Agostinho.  

Assim, a UPA Barra de Jangada tornou-se mais próxima para uma parte dos residentes 

do Cabo de Santo Agostinho do que a própria UPA deste último município. Vê-se que a UPA 

aqui estudada tem uma localização estratégica tanto para atender a população local quanto 

residentes de outra cidade.   

Segundo o IMIP (2010), as UPAs de Barra de Jangada, do Cabo de Santo Agostinho e 

de Engenho Velho são ligadas ao Hospital Metropolitano (HM) Sul Dóm Helder Câmara, o 

qual está localizado no Cabo de Santo Agostinho, formando um cinturão de assistência sul. 

Este tem como objetivo atender, além da população residente nos municípios onde estão 

localizadas as UPAs, aquela de municípios da Zona da Mata Sul como Palmares e Vitória de 

Santo Antão (Figura 9). 
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Figura 9. Cinturão de assistência sul: Unidades de Pronto Atendimento de Barra de Jangada, Engenho 

Velho e Cabo de Santo Agostinho e Hospital Metropolitano Dom Helder Câmara. Fonte: Imagem 

modificada do Google Maps. Capturada dia 17/05/2012. 

 

Esse cinturão de assistência sul está localizado estrategicamente em uma área 

interceptada por duas principais vias de transporte, as BRs 101 e 232. Assim, as UPAs Barra 

de Jangada, Cabo de Santo Agostinho e Engelho Velho, juntamente com o HM Dom Hélder 

Câmara, caracterizam-se como portas de entrada de emergência, impedindo que toda a 

demanda por saúde pública seja dirigida para os tradicionais hospitais localizados no núcleo 

da RMR, a capital pernambucana. 
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Posto que a UPA de Engenho Velho está localizada nas proximidades da BR-232, 

enquanto que as UPAs Barra de Jangada, Cabo de Santo Agostinho e Hospital Dom Helder 

Câmara estão mais próximos da BR-101. 

Assim, no que tange aos aspecto localização da UPA Barra de Jangada podemos 

concluir que ela ocupa uma posição estratégica dentro da RMR, o que vem possibilitando uma 

atuação em termos de prestação de serviço público de saúde de urgência que ultrapassa a 

escala local. 

 

4.2 - Caracterização da Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada 

 

4.2.1 - Estrutura física 

 

As UPAs são caracterizadas como uma estrutura de complexidade intermediária. Isso 

significa que elas estão localizadas entre as unidades de saúde da família e as unidades 

hospitalares de atenção às urgências e emergências. 

As UPAs não possuem a mesma estrutura física, pois são distribuídas de acordo com 

seu porte: Porte I, Porte II e Porte III, que são definidos: pelo número de médico por plantão, 

pelo número de leitos, pela capacidade da sala de urgência e pelo número de atendimento 

realizado por dia. Tudo isto em relação à capacidade de cobertura populacional, como reza o 

artigo sete da Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002  (Quadro 4). 

 

UNIDADE 

POPULAÇÃO 

DA REGIÃO 

DE 

COBERTURA 

Nº DE 

ATENDIMENTOS 

MEDICO EM 24 

HORAS 

Nº MÍNIMO DE 

MÉDICOS POR 

PLANTÃO 

Nº MÍNIMO DE 

LEITOS DE 

OBSERVAÇÃO 

Porte I 50.000 a 100.000 

habitantes 

50 a 150 pacientes 2 médicos (um 

pediatra e um 

clínico geral) 

6 leitos 

Porte II 100.001 a 

200.000 

habitantes 

151 a 300 pacientes 4 médicos (dois 

pediatras e dois 

clínicos gerais ) 

12 leitos 

Porte III 200.001 a 

300.000 

habitantes 

301 a 450 pacientes 6 médicos (três 

pediatras e três 

clínicos gerais) 

18 leitos 

Quadro 4.  Caracterização das Unidades de Pronto Atendimento de acordo com seus portes: I, II e III. 

Fonte: Adaptado da Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002. 
 

 

A composição das equipes, quanto às especialidades médicas, pode variar de acordo 

com a demanda local e regional, tendo em vista a sazonalidade de determinadas enfermidades. 
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O que significa que, se uma determinada unidade for caracetrizada por uma demanda muito 

alta de algum tipo de enfermidade, ela poderá adquirir a especialidade médica para atender 

essa enfermidade. O que é de responsabilidade da gestão da UPA. 

A UPA Barra de Jangada , também em virtude a sua localização estratégica, classifica-

se como UPA de porte III. A estrutura física desta UPA conta com 23 salas, as quais são 

diretamente usadas pelas pessoas que demandam o serviço de saúde público lá prestado 

(Quadro 5 e Figura 10). 

 

Quantidade Dependências 

3 Consultórios de clínica médica 

2 Consultórios de clínica pediátrica 

1 Sala de exames laboratoriais 

1 Sala de inalação/medicação 

1 Sala de medicação 

1 Sala de sutura 

2 Salas de Classificação 

1 Sala de serviço social 

2 Recepções (1 médica e 1 central) 

1 Sala de Raio-x 

2 Consultórios de ortopedia 

1 Sala de gesso 

1 Sala de observação pediátrica 

1 Quarto de curta duração (isolamento) 

2 Salas de observação amarela (masculina e feminina) 

1 Sala vermelha 

Quadro 5. Quantidade e especificação das dependências usadas diretamente pelos usadores da 

Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Conversa informal realizada com a 

coordenadora da UPA Barra de Jangada aos dias 02/08/2012. 
 

 

Figura 10. Organização Interna da UPA Barra de Jangada, 2012. Fonte: Visita direta à UPA Barra de 

Jangada. 
 

 



90 

 

A área física das UPAs está estruturada de acordo com o tamanho e a complexidade da 

UPA. No entanto, todas as UPAs devem dispor de uma estrutura física mínima para seu 

funcionamento, o que é independente de seu porte. 

Desse modo, a UPA Barra de Jangada tem o seu espaço interno dividido por blocos. 

Segundo a Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002, a divisão por blocos facilita a 

circulação dentro da UPA, tendo em vista que são blocos contíguos, fazendo com que todos 

os espaços internos sejam facilmente acessados. 

O interior da UPA Barra de Jangada divide-se em 6 blocos: 

 Bloco de Pronto Atendimento: sala de recepção e espera, sala de arquivo de prontuário 

médico, sala de triagem classificatória de risco, consultórios médicos; 

 Bloco de Apoio Diagnóstico: sala para radiologia, laboratório de patologia clínica,  

 Bloco de Procedimentos:  sala para suturas, sala de curativos contaminados, sala para 

medicação; 

 Bloco de Urgência/Medicação: sala de reanimação e estabilização, sala de observação;  

 Bloco de Apoio Logístico: Farmácia, Almoxarifado, expurgo/lavagem de material, 

central de material esterelizado, rouparia e necrotério; 

 Bloco de Apoio Administrativo: salas de gerência e administração, sala de descanso 

para funcionários, copa/refeitório, depósito de material de limpeza, área para limpeza 

geral e local de acondicionamento de lixo.  

 

O acesso ao interior da UPA pode dar-se através de duas entradas: uma pelo bloco de  

pronto atendimento, o qual dá acesso direto à recepção e sala de espera, destinada para 

pacientes que procuram a UPA espontaneamente; ou pelo bloco de urgência, entrada 

destinada àqueles pacientes que chegam acamados levados à UPA por ambulâncias e que 

precisam chegar o mais rápido possível ao bloco de urgência (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estrutura interna das Unidades de Pronto Atendimento. Fonte: Adaptado da Portaria nº 

2.048 de 05 de novembro de 2002. 

 

A Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002 prevê que os blocos de procedimentos 

e de diagnóstico ocupem uma posição intermediária dentro da UPA, localizando-se entre os 

blocos de pronto atendimento e de urgência. Enquanto que os blocos administrativos e 

logísticos devem estar posicionados de modo que não interrompam o fluxo entre os demais 

blocos. 

Ao analisar esta configuração estrutural e a justificativa para o posicionamento de cada 

bloco na Potaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002, observa-se a preocupação em atender 

com rapidez e segurança os usadores do serviço de saúde prestado pelas UPAs. O que nos 

leva a refletir que, quanto à estrutura física, que interfere também no bem estar da pessoa, a 

UPA já dispõe de condições físicas que garantem conforto e bem estar às pessoas que 

demandam os serviços lá prestados. Conforto e bem estar que só eram comumente 

desfrutados nas unidades privadas de saúde por aqueles que podiam pagar. Por isso, dizia-se 

que o que era público era sempre de má qualidade. 
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A UPA também encontra-se bem aparelhada, no que diz respeito à presença de 

equipamentos para realização de exames (Figura 12); o que também era difícil de ser 

encontrado, anteriormente, em unidades públicas de saúde. 

 

Figura 12. Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. A. Entrada principal; B. Sala de 

recepção; C. Sala vermelha usada pelos pacientes em estado grave; D. Sala de Raio X; E. Sala de 

sutura; F. Sala de Classificação e Eletrocardiograma. Fonte: Fotografias tomadas em pesquisa de 

campo realizada em 2012-2013. 

 

Assim, concluimos que, apesar da qualidade do serviço público de saúde ter sido 

fortemente enfatizada neste trabalho para além da técnica, não se pode deixar de reconhecer 

que as UPAs, na forma como estão organizadas, também, internamente apresentam 

potencialidades para satisfazerem, com qualidade, as necessidades de saúde dos seus 
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usadores. E isso tendo em vista que a saúde não pode ser encontrada apenas dentro de potes 

de medicamentos. 

No entanto, o alcance da promoção de desenvolvimento socioambiental, através das 

políticas públicas de saúde, só poderá ser concretizado quando todo aparato técnico-estrutural 

alcançado combinar-se com uma prática efetivamente humanizadora em saúde.  

No próximo tópico discutiremos o procedimento de atendimento da UPA, conhecido 

como “triagem classificatória”, o qual vem garantindo satisfação à maior parte dos seus 

usadores. 

 

4.2.2 - Método de Atendimento 

 

As UPAs são unidades de saúde que prestam também atendimento em nível de 

atenção primária, a fim de interromper o sofrimento da pessoa, para posterior, se necessário, 

redirecionamento do paciente para unidades hospitalares complexas a depender da gravidade 

da doença do usador (PORTARIA nº 2.048 de 05 de novembro de 2002).  

Elas não são as únicas unidades de saúde integrantes do atendimento pré-hospitalar 

fixo, fazem parte desse conjunto as unidades do Programa Saúde da Família (PSF), Programa 

de Agente Comunitário de Saúde (PACS), os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel 

(SAMU) e ambulatórios especializados (PORTARIA nº 2.048 de 05 de novembro de 2002).  

No entanto, dentre essas unidades, as UPAs são responsáveis pela prestação de assistência 

médica aos casos de média complexidade. 

O método de atendimento realizado, vem trazendo grande satisfação aos usadores dos 

serviços lá prestados. Isto porque aqueles que precisam de cuidados imediatos à saúde não 

precisam mais enfrentar filas à espera “da sua vez”, pois a partir da realização de uma 

triagem, os profissionais de saúde indicam o grau de gravidade do paciente. 

Este procedimento adotado nas UPAs é interessante, na medida em que as portas de 

emergências são, hoje, caracterizadas por grande parte dos atendimentos que poderiam ter 

sido resolvido em uma unidade básica. Desse modo, pacientes em estado grave de saúde 

podem ser atendidos no momento necessário para a manuntenção da vida. Busca-se, então, 

resolver o problema da superlotação nas entradas de emergências com mistura de demandas 

(PORTARIA nº 2.048 de 05 de novembro de 2002).  

Essa discussão torna-se pertinente, na medida em que o cuidado com a pessoa não se 

realiza apenas dentro da sala médica, o que vem garantindo além de bem-estar, segurança 

àqueles que já se encontram em uma condição de fragilidade.  
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Portanto, a seguir consideramos relevante descrever todo o procedimento efetuado 

desde a chegada do usador à UPA Barra de Jangada, de modo a tornar mais real para o leitor o 

cotidiano daqueles que usam aquele equipamento público buscando atender as suas 

necessidades por saúde.    

Ao chegar à UPA Barra de Jangada, o usador é prontamente recepcionado por um 

profissional que pode ser chamado de porteiro. Este pergunta ao usador o tipo de 

especialialidade médica que ele deseja e dá ao paciente uma respectiva senha para aquela 

especialidade – clínico geral, ortopedista ou pediatria, no caso da UPA Barra de Jangada. 

O paciente dirige-se à primeira sala de recepção para aguardar a sua chamada, através 

de um visor eletrônico, o qual  indica o número da senha.  Depois de chamado, ele se dirige a 

um guichê no qual uma recepcionista cadastra suas informações pessoais: endereço, se é a 

primeira vez que vai aquela UPA, telefones para contato e número de documentos de 

indentificação. 

Depois disso, o paciente retorna à sala de recepção e aguarda sua chamada para a sala 

da triagem classificatória como prevê a Portaria nº 2.048 de 5 de novembro de 2002. Essa 

triagem classificatória anula o atendimento, há tanto tempo estabelecido nas unidades 

públicas de saúde, baseado na ordem de chegada, tendo em vista que esse processo de triagem 

basea-se em uma classificação pelo risco da doença. 

O processo de indentificação da gravidade passa pela experiência do enfermeiro ao 

julgar os relatos dos usadores. Este profissional também conta com o auxílio de equipamentos 

que permitem averiguar, ainda que superficialmente, a condição de saúde da pessoa como: 

termômetro, esfigmomanômetro
22

 e glicosímetro
23

.  

Importante destacar que a Portaria nº 2.048 de 5 de novembro de 2002 assume a 

proibição da dispensa de qualquer paciente após a triagem classificatória, ou seja, 

independente do problema que levou a pessoa a procurar a UPA ela deverá ser atendida pelo 

médico. Mas, isso,  não vem sendo cumprido pela UPA Barra de Jangada. Posto que dos 110 

usadores entrevistados, 19 relataram que foram liberados pelo enfermeiro que realizou a 

triagem. Este profissional vem, em muitos casos, decidindo, sem subsídio de qualquer exame 

mais específico, se o paciente será ou não atendido por uma das especialidades médicas 

existentes na UPA.  

A classificação da gravidade do usador é baseada em cores:  

                                                           
22

 Aparelho utilizado para aferir a pressão arterial. 
23

 Aparelho utilizado para aferir o nível de glicose na corrente sanguínea. 
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        Vermelho indica emergência. O paciente será atendido imediatamente na sala de 

emergência; 

         Amarelo indica urgência. O paciente será atendido antes dos pacientes verdes e azuis. 

        Verde indica que não há risco de morte imediato. 

    Azul indica que não há nenhum sofrimento agudo, podendo este paciente ser 

encaminhado para a assistente social. 

 Na sala de triagem, o paciente recebe uma pulseira com a cor correspondente à 

gravidade do seu problema. Apenas os pacientes que recebem pulseiras vermelhas e amarelas 

são dirigidos para salas especiais para atendimento. Mas, apenas os pacientes que recebem 

pulseiras vemelhas são atendidos imediatamente. Enquanto isso, os casos de urgências 

(amarela) aguardam atendimento sentados fora da sala da recepção sob supervisão da equipe 

profissional de saúde da UPA. 

 

“Aqui [referindo-se a UPA Barra de Jangada] fui bem atendida e aqui tem o controle das 

fichas ninguém passa na frente de ninguém. Aqui não passa nem uma hora pra ser atendida” 

(Moradora de apartamento, 55 anos)
24

. 

 

“O atendimento é bom. Tem vários setores de pré-atendimento. Eu acho melhor porque é 

organizado, tem cadastro, classificação antes de entrar no médico. A pulseira eu acho bom 

porque já encaminha para um especialista certo” (Moradora da Rua Humaitá, 34 anos). 

 

Os pacientes com pulseiras verdes aguardam o atendimento de todos os pacientes 

classificados como urgência e emergência, para se dirigirem à sala do médico, ao passo que os 

usadores que recebem pulseira azul dirigem-se à sala da assistente social. Os usadores que 

recebem pulseiras verdes, após saírem da triagem, são orientados pelo enfermeiro que 

realizou a triagem a se dirigirem à segunda sala de recepção na qual ficam apenas os pacientes 

à espera da consulta médica. Apenas crianças e idosos podem dirigir-se a segunda sala de 

recepção com acompanhante.  

Nessa segunda sala de recepção, os pacientes são chamados de acordo com sua 

classificação de risco para a consulta médica, podendo o paciente, após a consulta médica, ser 

encaminhado para a sala de raio-X, de nebulização ou para algum leito de observação a 

depender do grau da sua enfermidade. 

Ademais, para os casos em  que os usadores recebem pulseira na cor azul, o que pode 

indicar casos crônicos, embora a Assistente Social explique a necessidade daquele usador ser 

                                                           
24

 O procedimento metodológico utilizado para a obtenção desses dados primários, junto aos moradores/usadores 

do entorno imediato da UPA e usadores desta unidade de saúde, está descrito no último capítulo juntamente com 

a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa. 
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acompanhado pelo Posto de Saúde da Família (PSF), foi constatado durante a realização das 

entrevistas
25

, que não houve qualquer encaminhamento por parte da UPA. A Assistente Social 

apenas indicava o hospital mais especializado, informando-lhe o endereço, cabendo ao usador 

dirigir-se por conta própia ao hospital indicado para marcar sua consulta.   

Os casos de emergência e urgência, após o primeiro atendimento na UPA, podem ser 

encaminhados para o HM Dom Helder Câmara, o qual dispõe de suporte físico e humano 

necessários à continuação de um tratamento (equipamentos de alta complexidade, consultas 

especializadas, dentre outros). Podem ainda ser encaminhados para outras unidades de saúde, 

o que depende diretamente das vagas disponíveis informadas à UPA através da central de 

leitos. 

Isto porque as UPAs não têm estrutura física para longas internações. Os pacientes em 

casos de urgência e emegência têm apenas sua condição de saúde estabilizada para posterior 

encaminhamento. O aviso da entrada de um paciente no bloco de urgência é dado através de 

um aviso sonoro. A transferência do paciente da UPA para a unidade hospitalar é realizada 

pelo SAMU, instituido pela Portaria nº 1.864 de 29 setembro de 2003 ou pela ambulância da 

UPA Barra de Jangada.  

A UPA Barra de Jangada dispõe de apenas uma ambulância, o que se vem revelando 

insuficiente, pois três usadores da UPA, do total de 140, entrevistados (110 usadores e 30 

moradores/usadores), apontaram a aquisição de mais ambulâncias como sugestão de melhoria 

da UPA, relatando casos em que familiares de pacientes tiveram que chamar vizinhos para 

realizar a transferência do paciente da UPA Barra de Jangada para outra unidade hospitalar. 

Isto porque a única ambulância da UPA estava em uso. 

Assim, ao menos no que diz respeito ao método de atendimento, as UPAs vêm se 

apresentando como interessantes unidades de saúde, nas quais os usadores desfrutam de 

atenção por parte dos profissionais que lá trabalham. No entanto, essas unidades de saúde, 

assim como todas as outras, não atingirão sua máxima potencialidade para promover 

desenvolvimento socioambiental, se não houver também uma organização do sistema de 

saúde, a fim de garantir que cada unidade de saúde funcione para atender a demanda para a 

qual ela foi idealizada, em sua totalidade. 

Segundo a Portaria nº 2.048 de 5 de novembro de 2002, muitos usadores do sistema de 

saúde dirigem-se aos PSFs, nos quais já realizaram algum tipo de consulta ou 

acompanhamento, e estas unidades de saúde não estão aptas para executarem um pronto 

                                                           
25

 O procedimento metodológico explicando a realização das entrevistas será apresentado juntamente com os 

dados obtidos. 
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atendimento, o qual poderia até ser de qualidade em virtude daquela unidade conhecer o 

histórico médico do paciente. Este paciente, ao chegar a UPA, depara-se com médicos que 

desconhecem seu histórico médico, com médicos temporários que desconhecem como 

funciona a rede regional e características funcionais do SUS, e muitas vezes, segundo esta 

mesma Portaria, esses médicos prescrevem remédios de alto custo que não são 

disponibilizados pelo SUS tendo que ser adquiridos pelo usador. Por isso, muitas vezes, o 

usador não adquire o remédio prescrito, por não dispor de condições financeiras para comprá-

lo.  

O mau funcionamento das unidades básicas de saúde é que leva muitas pessoas a 

procurarem unidades de saúde de urgências, nas quais os usadores entram sem garantia de que 

seu problema de fato será resolvido, uma vez que se tratam de casos básicos e, por isto, o 

paciente poderá não ser atendido. Mas, apenas aconselhado a se dirigir ao PSF mais próximo. 

 

4.2.3 – Recursos Humanos 

 

No que se refere aos profissionais das UPAs, a Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 

2002 estabelece que estes objetos espaciais devem contar, obrigatoriamente, com as seguintes 

especialidades médicas e administrativas: enfermeiro, clínico geral, pediatra, técnico em 

enfermagem, técnico em radiologia, gerente ou cordenador, auxiliar de serviços gerais e 

auxiliar administrativo. 

Tendo em vista que as UPAs são unidades pré-hospitalares, as demais especialidades – 

dentista, cirurgião, assistente social, ortopopedista, ginecologista, dentre outras – são 

opcionais, dependendo, assim, da necessidade da UPA com relação à sua capacidade de 

gestão local/regional atrelada às necessidades impostas por cada território em que se localiza. 

Além das especialialidades médicas e administrativas obrigatórias, a UPA Barra de Jangada 

possui um assistente social por plantão durante 24h, e dois ortopedistas no período diurno. 

A UPA Barra de Jangada conta com 20 tipos de profissionais de saúde, os quais lidam 

direta e indiretamente com os usadores. Eles estão, por sua vez, ligados também à satisfação 

plena das necessidades das pessoas no que tange ao serviço em epígrafe. Não está nessa 

contabilização o conjunto dos profissionais ligados ao setor burocrático da UPA Barra de 

Jangada (Quadro 6). 
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Turno Recursos Humanos e Quantidade 

Diurno 

Técnico em enfermagem (13)* 

Enfermeiras (5) 

Clínicos (4) 

Auxiliar de portaria (3) 

Auxiliar de recepção (3) 

Pediatras (2) 

Ortopedistas (2) 

Maqueiro (2) 

Assistente Social (1) 

Auxiliar de Farmácia (1) 

Farmacêutica (1) 

Nutricionista (1) 

Copeira (1) 

Técnico de imobilização (1) 

Flebotomista (1) 

Técnico de Raio X (1) 

Técnico de Câmara Escura (1) 

Motorista (1) 

Serviços Gerais (1) 

Auxiliar de rouparia (1) 

Noturno 

Técnico em enfermagem (10) 

Auxiliar de Recepção (3) 

Clínicos (3) 

Enfermeiros (3) 

Pediatras (2) 

Auxiliar de Portaria (2) 

Assistente Social (1) 

Flebotomista (1) 

Técnico em Raio X (1) 

Técnico Câmara Escura (1) 

Auxiliar de Rouparia (1) 

Motorista (1) 

Maqueiro (1) 

Serviços Gerais (1) 

Auxiliar de Nutrição (1) 

Copeira (1) 

Quadro 06. Profissionais em exercício na Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada, 2012.  

Fonte: Entrevista informal com a Coordenadora da UPA Barra de Jangada aos dias 02/08/2012. 

*Número de profissionais. 

 

 

No que diz respeito à habilitação dos profissonais ligados mais diretamente à saúde 

como médicos e enfermeiros, a Portaria nº 2.048 de 5 de novembro de 2002 prevê que estes 

profissionais devem passar pelo Núcleo de Educação em Urgência, tendo em vista que 
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urgência não é uma especialidade médica e que a atenção dada à área de urgência é ainda 

muito insuficiente nos cursos de graduação em saúde.    

Desse modo, quanto aos profissionais médicos e enfermeiros da UPA Barra de 

Jangada - a sua gestão prevê que estes devam realizar os cursos “Suporte Avançado de Vida 

em Cardiologia” (ACLS)
26

  e “Suporte Básico de Vida” (BLS)
27

, respectivamente. Essses 

cursos são incentivados pela instituição responsável pela gestão da UPA Barra de Jangada 

através do pagamento de 50% do valor total do curso. Caso o profissional seja aprovado, os 

responsáveis pela gestão reembolsam os 50% restantes.  

Diante da atual estrutura de organização espacial e de atendimento das UPAs, em 

particular da UPA Barra de Jangada, assim como da busca do respeito à referida Portaria, 

verificou-se que essa unidade de saúde tem possibilitado que as pessoas desfrutem de: (i) 

conforto durante a sua permanência na unidade, a qual acomoda todos os que demandam seus 

serviços com assentos suficientes para o previsto diariamente, salas climatizadas, visores 

indicativos da ordem de prioridade; (ii) proximidade espacial com relação à população que a 

procura; e (iii) equipe médica básica e qualificada para atender os casos de média 

complexidade para os quais as UPAs estão sendo implantadas. 

É verdade que a qualidade proporcionada pela UPA advém, na maior parte dos casos, 

de fatores materiais. Mas, não se pode deixar de considerar, também, a importância dos 

usadores serem tomados no momento da consulta como seres complexos imersos em 

múltiplas dimensões, pois, desse modo, os usadores desfrutariam de um serviço de saúde 

pleno, ao mesmo tempo em que desfrutariam de conforto.  Mas deve-se estar atento para o 

fato que este conforto é muitas vezes proporcionado através de um “belo” objeto espacial 

dificultando a percepção do real compromisso das práticas sociais realizadas no interior das 

UPAs.    

Em assim sendo, reforçamos que a promoção de desenvolvimento socioambiental a 

partir das unidades de pronto atendimento passa tanto por parâmetros materiais como 

imateriais. No próximo capítulo apresentaremos e discutiremos os impactos dos serviços de 

saúde prestados na UPA Barra de Jangada, ao mesmo tempo, nos níveis da psicosfera 

(imateriais) e tecnosfera (materiais) dos usadores desta UPA, a fim de averiguar em que 

medida a UPA analisada vem garantindo melhoria de vida às pessoas que a demandam. 

Ademais, a qualidade do serviço também depende mais do usador do que do paciente, 

sendo usador aquele que reconhece seus direitos, dentre os quais se acha o de ter acesso a 

                                                           
26

 Advanced Cardiac Life Support 
27

 Basic Life Support 
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saúde pública de qualidade e que, portanto, manifesta suas satisfações e insatisfações, através 

de canais de comunicação como o exemplo da caixa de sugestões, de modo a melhorar os 

serviços públicos prestados às populações. 
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CAPÍTULO 5 

 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

BARRA DE JANGADA AOS SEUS USADORES 

 

 

Após a avaliação realizada, com base na apreciação do Instituto de Medicina Integral 

Profº Fernando Figueira (IMIP) acerca do serviço por ele gerenciado na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) Barra de Jangada e após o conhecimento das ações realizadas por aquela 

mesma instituição no intuito de garantir a qualidade do serviço público de saúde para aqueles 

que usam a UPA Barra de Jangada; apresentaremos nesta última parte da pesquisa, os 

impactos socioambientais advindos da construção e do funcionamento da UPA na vida dos 

moradores/usadores das casas e apartamentos situados próximos daquele objeto espacial e 

usadores.  

Isto com o objetivo de aproximar-nos, mais ainda, da realidade do serviço prestado na 

UPA para avaliar se ela está de fato promovendo desenvolvimento socioambiental aos seus 

usadores; ou se esta unidade de saúde está, ao menos, no caminho de promover esse 

desenvolvimento ainda que longe de alcançá-lo concretamente. 

Com o objetivo de avaliar esse impacto da UPA Barra de Jangada a partir da 

satisfação dos usadores, bem como as transformações ambientais que aquela unidade de saúde 

proporcionou ao ambiente no qual ela está territorializada, foram realizadas entrevistas junto a 

dois grupos de interesse (Apêndices B e C). O primeiro grupo é o dos moradores/usadores do 

entorno imediato da UPA Barra de Jangada, os moradores/usadores das casas e apartamentos. 

Enquanto usadores e moradores do entorno imediato, estes têm condições para apontar os 

impactos socioambientais decorrentes da implantação e funcionamento da UPA Barra de 

Jangada. 

Isto se faz relevante na medida em que os objetos espaciais não podem ser analisados 

separadamente das práticas sociais que se dão sobre eles. Por isso que estamos avaliando os 

impactos, ao mesmo tempo, no nível da psicosfera e tecnosfera. Daí a importância de estudar 

a UPA em suas potencialidades para promover desenvolvimento socioambiental não só a 

partir de sua estrutura física, pois isto apenas não bastaria, posto que as práticas sociais que 

são realizadas em seu interior, também, definem este objeto espacial. Assim, o objeto espacial 

e a prática humana realizada em seu interior devem ser analisadas sempre em conjunto 

(SANTOS, 2006). 
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Por esta razão, os agentes escolhidos como aqueles que poderiam definir o objeto 

espacial estudado através do desvelamento de como se dão as práticas sociais realizadas em 

seu interior, foram os moradores/usadores do entorno imediato e os usadores da UPA sejam 

eles moradores das adjascências da UPA ou moradores de outras localidades.  

Pois os objetos espaciais não têm existência fora da sociedade e através deles é que as 

necessidades podem ser satisfeitas, dando significado aos objetos espaciais. “Para alcançar o 

conhecimento, a forma [objeto] nos dá um ponto de partida, mas está longe de nos dar um 

ponto de chegada, sendo insuficiente para oferecer, sozinha, uma explicação” (SANTOS, 

2006, p. 63).  

Foram realizadas inicialmente duas visitas ao entorno da UPA Barra de Jangada, a fim 

de definir o que chamamos de entorno imediato. Para tanto, essas duas visitas foram 

realizadas com a ajuda de imagens capturadas anteriormente no google earth, a partir das 

quais pudemos ter uma melhor visão espacial da área, bem como pudemos fazer a delimitação 

e identificar o nome das ruas, facilitando o posterior trabalho de campo. 

Após essa delimitação, foi realizada uma catalogação de cada unidade construída 

dentro do entorno imediato, com o objetivo de conhecer o que era residência, o que era 

comércio, e onde havia unidades de prestação de serviço, dentre outros.  

Esta catalogação foi importante, na medida em que, a partir dela, pudemos conhecer o 

número exato de residências nas quais iríamos realizar as entrevistas, saber se os pontos de 

prestação de serviços e pontos de comércios eram mistos com funções residenciais ou apenas 

pontos de comércio e serviço isolados, se as pessoas que trabalhavam nas unidades comerciais 

eram também moradoras ou apenas trabalhavam na área, o que definiria de fato onde e com 

quais pessoas seriam realizadas as entrevistas. 

 Assim, este conhecimento prévio da área juntamente com conversas informais 

realizadas como estratégia para conhecer a dinâmica do lugar facilitou o momento posterior 

da realização das entrevistas. Pois “[…] o processo de investigação prevê idas ao campo antes 

do trabalho mais intensivo, o que permite o fluir da rede de relações e possíveis correções já 

iniciais dos intrumentos de coleta de dados” (MINAYO, 1992, p. 103). 

A área do entorno imediato é composta por casas e apartamentos. Dentro deste entorno 

há três conjuntos residenciais de quatro andares (com quatro apartamentos por andar), 

contando cada um com o andar térreo.  

A área conta, ainda, com pontos de comércio ambulante e fixo de lanche. Esses 

comércios estão localizados nas proximidades da entrada da UPA, com o objetivo de atender 

as pessoas que estão usando aquela unidade de saúde. O comércio dentro do entorno imediato 
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ainda conta com um depósito de bebida, uma pequena mercearia e uma pequena loja de 

telefone celular. 

Quanto aos serviços, foram levantados, na área do entorno imeadito, os serviços de 

cabelereiro, conserto e venda de roupas, oficina mecânica e um lava jato (Figura 13). 

 

Figura 13. Distribuição dos pontos de comércio e serviço no entorno imediato da Unidade de Pronto 

Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Trabalho de campo realizado no primeiro semestre de 2012. 

Imagem adaptada do Google Earth capturada em 26/04/2012. 
 

 

Como se trata de uma pesquisa qualitativa, o critério de representatividade da amostra 

não foi numérico, pois, para Minayo (1992, p. 102), em uma pesquisa qualitativa “[…] 

podemos considerar que uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas 

múltiplas dimensões”. 

Desse modo, o grupo dos usadores/moradores foram escolhidos por estarem 

localizados no entorno imediato da UPA Barra de Jangada, pois o intuito era conhecer a partir 

desses agentes os impactos socioambientais decorrentes da implantação daquele objeto 

espacial. E isso acreditando que os moradores do entorno formavam um grupo social 

relevante para a realização das entrevistas com esse objetivo. 
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Ser residente dentro da área espacial que compreende esse entorno imediato não foi o 

único critério para definir o grupo usador/morador de interesse. Pois, além de estarem 

localizados dentro do entorno imediato, as pessoas teriam que ter usado a UPA Barra de 

Jangada pelo menos uma vez como usadores e não como acompanhantes, com exceção para 

as mães, pais ou familiares acompanhantes de crianças ou idosos. Pois apenas aqueles que 

acompanharam todo o processo de consulta na UPA, desde a entrada até a sala do médico, 

poderiam responder à entrevista. Este critério também foi válido para o grupo dos usadores. 

Além disso, o grupo morador/usador foi composto por pessoas que moravam no 

entorno imediato da UPA antes mesmo desta ter sido construída. E isso tendo em vista que as 

transformações ambientais decorrentes da implantação e do funcionamento da UPA Barra de 

Jangada só poderiam ser sentidas e relatadas em profundidade pelas pessoas que vivenciaram 

o que ocorreu após a chegada da UPA.  

A apreensão dos impactos socioambientais provenientes da UPA Barra de Jangada a 

partir do grupo morador/usador, foi possível através da realização de entrevista. Estas podem 

ser definidas como conversas a dois, na qual o entrevistador toma a iniciativa da conversa e 

levanta questões que levam os entrevistados a fornecerem informações sobre o objeto de 

pesquisa do entrevistador (KAHN; CANNELL, 1962 apud MINAYO, 1992, p. 108). Esta 

técnca também foi utilizada com o grupo dos usadores, sobre o qual nos deteremos mais 

adiante. 

Os dados obtidos junto aos grupos dos moradores/usadores e usadores foram de 

natureza subjetiva, ou seja, foram levantadas informações ligadas diretamente à opinião e a 

avaliação dos entrevistados, as quais foram sendo anotadas pelo entrevistador, o que não 

poderia ter sido conseguido através de outras fontes de pesquisa, reforçando ainda mais a 

relevância desta análise. “São informações ao nível mais profundo da realidade que os 

cientistas sociais costumam denominar ‘subjetivos’. Só podem ser conseguidos com a 

contribuição dos atores sociais envolvidos” (MINAYO, 1992, p. 108). 

As entrevistas realizadas com os dois grupos foram do tipo semi-estruturadas, apesar 

de conterem apenas uma pergunta fechada do tipo múltipla escolha. Mas, apesar das demais 

perguntas terem sido abertas, os entrevistados não foram convidados a falar livremente sobre 

o tema proposto, mas a responder questões formuladas anteriormente pelo entrevistador e com 

uma sequência definida. Por isso, a entrevista utilizada não foi do tipo aberta ou em 

profundidade. 

A maioria das perguntas foi do tipo aberta, pela qual o entrevistado respondeu com 

suas próprias palavras às indagações realizadas pelo entrevistador. Esse tipo de entrevista tem 
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a vantagem de coletar grande quantidade de dados e não ter respostas predeterminadas, cada 

agente apresenta uma nova visão e julgamento sobre o tema indagado. Entretanto, os mesmos 

elementos que apontam para as suas vantagens são os mesmos que apontam para a 

desvatagem desse tipo de entrevista, difícil tabulação e análise do grande volume de dados 

(MARCONI; LAKATOS, 1996). 

As entrevistas realizadas com o grupo morador/usador foram compostas de mais 

questões do que a aplicada ao grupo dos usadores, posto que junto ao primeiro grupo 

buscamos levantar os impactos socioambientais, enquanto que junto ao grupo dos usadores 

abordamos apenas os impactos sociais decorrentes da UPA Barra de Jangada. Além do que o 

grupo morador/usador foi abordado em suas residências, dispondo, desse modo, de muito 

mais conforto do que as pessoas dos grupo dos usadores, as quais foram abordadas na saída 

da UPA logo após a consulta. O grupo dos usadores é constituído por indivíduos residentes de 

outras cidades e bairros e portanto não poderiam responder sobre as transformações 

ambientais que se processaram no entorno imediato da UPA Barra de Jangada. 

As entrevistas foram elaboradas após a leitura, reflexão e redação da parte teórica da 

pesquisa. Apenas a partir da compreensão dos conceitos norteadores da pesquisa é que foi 

possível pensar as questões que pudessem suscitar respostas que fossem ao encontro do objeto 

da pesquisa, garantindo que cada resposta delineasse o objeto, dando-lhe forma e conteúdo, 

permitindo o aprofundamento da fala de cada entrevistado, bem como fazendo emegir a 

avaliação, opinião, visão a respeito do  objeto estudado do ponto de vista do entrevistado 

(MINAYO, 1992).  

Durante a elaboração das entrevistas foi tomado o cuidado de utilizar uma linguagem 

facilitadora do diálogo, portanto foi dispensada a utilização de siglas ou termos técnicos. 

Ademais, muitas vezes, foi necessário realizar a pergunta de outra maneira ou mesmo 

adequando algumas delas à experiência vivida pelo usador na UPA.  

Isto aconteceu nas entrevistas com os dois grupos entrevistados. Isto porque, na 

entrevista, há a indagação sobre se o médico realizou alguma pergunta acerca das condições 

socioambientais dos usadores (se tem água encanada, se tem coleta de lixo, se há algum lixão 

nas proximidades da residência, se tem esgotamento sanitário, como é o hábito alimentar do 

usador, etc.).  

No entanto, alguns usadores dos dois grupos entrevistados haviam procurado a UPA 

por terem problemas relacionados a algum tipo de trauma-ortopedia. Desse modo, a pergunta 

acima era reformulada na hora da entrevista, sendo perguntado se o médico havia feito 

alguma pergunta sobre a rotina do usador e sob que condições ele trabalha. O que nos deu 
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subsídios para verificar se houve ou não preocupação do médico em estabelecer um diálogo 

com o paciente tentanto relacionar o problema de saúde apresentado as outras dimensões da 

vida das pessoas. 

Na entrevista do grupo morador/usador foi utilizada também a estratégia de perguntar 

duas vezes e de maneiras diferentes a mesma questão, com o objetivo de aprofundar a questão 

e dar condições de novas respostas aparecerem, o que de fato aconteceu. Só para 

exemplificar: quando o morador/usador era perguntado sobre as transformações que 

aconteceram na área após a implantação da UPA e eles respodiam “nenhuma”, depois de duas 

ou três questões, era novamente perguntado: caso o senhor (a) pudesse apontar uma só 

mudança, a principal mudança, que aconteceu aqui depois que a UPA foi construída, qual o 

senhor apontaria? E após essa pergunta os moradores/usadores apontavam mudanças 

ocorridas no seu lugar de vida.  

As questões das entrevistas foram dispostas em uma sequência lógica de modo que 

facilitasse a interação entre entrevistado/entrevistador, pois muitas vezes os entrevistados 

traziam em suas falas informações que seriam indagadas na questão seguinte, mostrando que 

as questões estavam de fato concatenadas. 

Quanto às perguntas que compuseram a entrevista do grupo morador/usador, elas 

foram divididas em quatro blocos, a grosso modo, o primeiro diz respeito a fatores externos 

ao funcionamento da UPA (o porquê do usador/morador escolher aquela UPA para atender 

suas necessidades de saúde), o segundo relaciona-se aos fatores internos à UPA (como se deu 

todo o processo de atendimento na UPA), o terceiro diz respeito à opinião “pós” atendimento 

na UPA (se pela experiência vivida as pessoas voltariam à UPA Barra de Jangada) e o quarto 

e último bloco referiu-se às transformações ambientais ocorridas no entorno imediato da 

UPA. As questões que compuseram a entrevista do grupo dos usadores foram ordenadas em 

três blocos, similarmente aos três primeiros blocos da entrevista do grupo morador/usador. 

A realização das entrevistas foi iniciada simultaneamente com o grupo morador/usador 

e usador, embora no início tenha sido bem mais intensa com o primeiro grupo. Isto porque 

antes da realização da entrevista com o grupo usador, a UPA Barra de Jangada foi contactada 

por telefone, a fim de que fosse marcada uma conversa com a Coordenadora da UPA para que 

fosse entregue um ofício do orientador e da mestranda no qual havia uma breve explanação da 

pesquisa. 

Foi pedido pela Coordenadora da UPA que esse ofício fosse enviado por email para 

que ela pudesse encaminhá-lo para o IMIP para que esta instituição estivesse ciente do 

conteúdo da entrevista que estaria sendo realizada junto aos usadores da UPA. 
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Desse modo, enquanto esperávamos resposta do IMIP através da Coordenadora da 

UPA, foram iniciadas as entrevistas com o grupo morador/usador. As entrevistas foram 

realizadas por ruas. Assim, em cada dia escolhia-se uma rua e realizava-se as entrevistas. 

Quanto aos moradores dos conjuntos residencias, ia-se em cada andar à procura de algum 

residente. Ao término de um dia, anotava-se os apartamentos nos quais foram realizadas 

entrevistas, os apartamentos em que nenhum morador havia usado a UPA, os apartamentos 

em que os moradores passaram a residir na área após a implantação da UPA e os 

apartamentos fechados, para que em outro dia pudéssemos retornar para realizar o máximo de 

entrevistas possíveis. 

Quanto ao grupo morador/usador residentes em casas, após o levantamento dos pontos 

de comércios e serviços, o número total de casas foi de 24, sendo nove na rua Humaitá, 10  na 

rua Dois Irmãos e cinco na rua Sertãozinho.  

Foi realizado um total de 14 entrevistas, o que correspondeu a, aproximadamente, 58% 

do total dos moradores/usadores residentes nas casas. Isto porque, do total das 24 casas, 

12,5% dos moradores declararam que nunca usaram a UPA, 4,1% moram naquela área após a 

implantação da UPA, aproximadamente, 21% não foram encontrados em casa nos dias em 

que foram realizadas as entrevistas (Figura 14). 
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Figura 14. Espacialização das entrevistas realizadas no entorno imediato da Unidade de Pronto 

Atendimento Barra de Jangada junto aos moradores/usadore das casas
28

. Fonte: Pesquisa direta 

realizada no primeiro e segundo semestres de 2012. Imagem adaptada do Google Earth capturada em 

26/04/2012. 
 

Quanto às casas que foram encontradas fechadas, realizamos várias visitas a fim de 

encontrar moradores, mesmo quando era dia de realizar entrevistas em outras ruas. A 

informação dos vizinhos foi de que os moradores daquelas casas só chegavam à noite em 

função do trabalho. Mas nesse horário não foi realizada nenhuma entrevista com o grupo 

morador/usador.  

Quanto aos moradores/usadores dos apartamentos, foram realizadas entrevistas em 

aproximadamente 33% dos 48 apartamentos. Ao final, obtivemos três entrevistas realizadas 

no bloco A-18, seis no bloco A-19 e sete no bloco A-20. O restantante dos apartamentos 

encontrados dividiu-se entre os que foram encontrados fechados (56%), os que tinham 

moradores que nunca usaram a UPA (8%) e os de morador que residiram naquela área após a 

construção da UPA Barra de Jangada (2%), aproximadamente. 

Quando terminávamos as entrevistas com o grupo morador/usador em um dia, 

passávamos na frente da UPA ou próximo às paradas de ônibus, abordávamos os usadores da 

                                                           
28

 Os pontos que estão marcados na cor azul indicam pontos exclusivos de comércio e serviço, nos quais 

trabalham pessoas que não residem no entorno imediato e portanto não foram entrevistadas. Isto é para 

esclarecer que, no entorno imediato, há mais pontos de comércio e serviço como já foi mostrado na figura 13.  
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UPA timidamente para que eles pudessem responder à entrevista do grupo usador. Assim, se 

deu o início da realização das entrevistas com este último grupo, tendo em vista que 

estávamos à espera da resposta do IMIP acerca do conhecimento da realização da nossa 

pesquisa. 

Enquanto esperávamos resposta do IMIP entregamos na UPA, com direcionamento 

para a Coordenadora, o ofício que havia sido enviado por e-mail. Nesta visita a UPA tentamos 

marcar uma entrevista com a Coordenadora, no entanto nos foi informado que tínhamos que 

esperar um posicionamento do IMIP concordando com a realização das entrevistas em suas 

mediações, ou até permitindo que as entrevistas fossem realizadas no interior da UPA, o que 

conferiria mais conforto ao entrevistador e entrevistado. Mas, isto poderia ter deixado os 

usadores mais apreensivos para exprimirem suas opiniões acerca dos serviços prestados na 

UPA Barra de Jangada. 

Após dias de espera sem resposta do IMIP foram iniciadas as entrevistas com o grupo 

usador de forma mais intensiva, ou seja, nos dirigíamos à UPA e lá ficávamos até conseguir o 

número de entrevistas estabelecidas. 

As entrevistas com esse grupo foram realizadas em frente à UPA e nas paradas de 

ônibus nas mediações da mesma, para onde a maioria dos usadores se dirigiam após a 

realização da consulta.  

O procedimento de introdução do pesquisador no campo, na fase de realização das 

entrevistas, foi o mesmo aplicado para os dois grupos. A cada entrevistado era realizada 

incialmente uma apresentação do objetivo da pesquisa, em seguida era falado sobre a 

justificativa da escolha daquela UPA e logo após da importância da opinião de cada um para a 

pesquisa. No caso do grupo morador/usador era inicialmente perguntado se aquela pessoa já 

havia usado a UPA alguma vez. Não foi encontrada nenhuma resistência por parte das pessoas 

dos grupos morador/usador e usador para responder à entrevista. Isto foi ainda mais tranquilo 

com o grupo morador/usador, tendo em vista que estavam no conforto dos seus lares. 

Junto ao grupo usador foram apenas entrevistadas as pessoas que tinham condições (de 

saúde) para responderem às questões e isto era previamente perguntado a cada usador. Assim, 

não houve nenhum critério elaborado anteriormente de escolha dos usadores, as entrevistas 

eram realizadas com aqueles usadores que saíam da UPA e a tinham procurado para atender 

suas necessidades de saúde. Assim, a escolha foi totalmente aleatória. 

Embora não possamos falar em resistência por parte das pessoas do grupo usador, 

muitas vezes as pessoas iam respondendo e caminhando para a parada de ônibus ao mesmo 

tempo e em muitos casos as entrevistas foram interrompidas pela chegada do transporte 
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esperado, anulando aquela entrevista. Isso também acontecia com frequência quando as 

pessoas eram abordadas nas paradas de ônibus. 

Após alguns acontecimentos como esses, não foram entrevistadas pessoas que 

tivessem saído da UPA e já estivessem na parada de ônibus. Assim, as abordagens passaram a 

ser realizadas em frente ao portão da UPA, o que impedia que a entrevista fosse interrompida 

pela chegada do transporte público.  

Como as entrevistas com o grupo usador foram iniciadas aos poucos tendo em vista o 

silêncio do IMIP, obtivemos 10 entrevistas em dias aleatórios.   

Entretato, com o andamento da realização das entrevistas junto ao grupo 

morador/usador e usador, foi de nosso conhecimento a informação de que a qualidade do 

serviço de saúde prestado pela UPA Barra de Jangada variava entre péssimo e muito bom a 

depender da equipe de plantão que estava trabalhando na UPA. 

A partir daí, a metodologia utilizada para a realização das entrevistas junto ao grupo 

usador, não foi mais a de realizar quantidades aleatórias de entrevista em dias também 

aleatórios, mas realizar um número fixo por dia. Pois além de obter as respostas necessárias 

ao delineamento do objeto de pesquisa, seria possível averiguar se havia similaridade entre as 

respostas dos usadores entrevistados em um mesmo dia, dando-nos subsídios para avaliar se a 

qualidade dos serviços prestados na UPA Barra de Jangada dependia da equipe de plantão.  

Desse modo, foi estabelecido que seriam realizadas dez entrevistas por dia. Foi, então, 

realizado o total de100 entrevistas com o grupo usador, 10 no dia 30 de junho, 50 em cinco 

dias consecutivos 02, 03, 04, 05 e 06 de julho, 20 em dois dias 11 e 12 de julho, 10 em 17 de 

julho e mais 10 em 19 de julho de 2012.  

Mas, no total, foram realizadas e analisadas 110 entrevistas com o grupo usador. Essas 

dez entrevistas restantes foram feitas em dias aleatórios, enquanto esperávamos resposta do 

IMIP, como já foi mencionado. Embora essas dez entrevistas não tenham contribuído para 

analisar a similaridade de opinião entre os dez entrevistados, tendo em vista que se tratou de 

usadores que utilizam a UPA Barra de Jangada em dias diferentes, a partir delas foi possível 

analisar a satisfação dos usadores em relação ao serviço de saúde prestado na UPA, as 

sugestões para o melhoramento da UPA. Só não foi possível comparar o grau de satisfação
29

 

entre os dez usadores que compuseram o grupo que chamamos de aleatório. Por esta razão, 

haverá gráficos em que as 10 entrevistas aleatórias não aparecerão. 

                                                           
29

 O grau de satisfação dos usadores em relação aos serviços pestado na UPA Barra de Jangada foi feito a partir 

da percepção de cada indivíduo, portanto não foi feita nenhuma valoração as pessoas falaram espontaneamente. 
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Embora a UPA Barra de Jangada tenha estrutura para realizar 500 atendimentos por 

dia, constatamos, com base nos relatórios mensais enviado pela UPA Barra de Jangada à 

Secretaria Estadual de Saúde (SES), como já mencionamos em momento anterior, que nos 

meses de junho e julho de 2012 a UPA realizou em média 300 atendimentos diários.   

Assim, nos 10 dias em que foram realizadas as entrevistas agrupadas - 10 entrevistas 

por dia – foram atendidas na UPA Barra de Jangada 3.000 usadores, portanto as entrevistas 

foram realizadas com aproximadamente 3% dos usadores que passaram por lá nos 10 dias de 

entrevistas agrupadas. Não contabilizamos no cálculo acima o grupo aleatório composto pelas 

10 entrevistas, porque as realizamos em dias diferentes e em número aleatório. Assim, 

devemos considerar que foram realizadas entrevistas com aproximadamente 3% dos 3000 

usadores que utilizaram a UPA nos 10 dias já indicados, mais 10 usadores entrevistados em 

dias aleatórios.   

Após esta descrição minunciosa de todo procedimento metodológico, estratégias e 

dificuldades encontradas para a obtenção dos dados primários desta pesquisa, deteremos-nos 

agora na apresentação dos resultados. 

Os resultados estão divididos em dois blocos, o primeiro refere-se à apresentação das 

mudanças processadas no entorno imediato da UPA, reveladas pelo grupo morador/usador. 

Essas transformações serão apresentadas dentro do tópico que chamamos de “Impactos da 

UPA Barra de Jangada na Dimensão da Tecnosfera, Segundo a Opinião dos 

Moradores/usadores das casas e apartamentos”. 

Enquanto isso, os impactos sociais resultantes da implantação e funcionamente da 

UPA revelados pelos grupos usador/morador e usador serão apresentados no tópico “Impactos 

da UPA Barra de Jangada na Dimensão da Psicosfera, Segundo a Opinião dos 

Moradores/usadores das casas e apartamentos e Usadores”. O objetivo é apresentar e discutir 

as melhorias de vida sentidas pelas pessoas frente ao atendimentos de suas necessidades, não 

somente básicas, dentro da saúde pública representada aqui pelos serviços prestados na UPA 

Barra de Jangada. 

Ademais, as transformações ocorridas tanto na dimensão da tecnosfesra como na da 

psicosfera estão intimamente relacionadas, tendo em vista que as transformações ambientais 

estão sendo apresentadas e discutidas a partir do melhoramento das condições de vida das 

pessoas. Isto porque qualquer mudança que se processe no ambiente físico terá algum impacto 

sobre a vida das pessoas. 

Dessa forma, tanto as transformações sociais como as ambientais que acometeram os 

grupos estudados serão apresentadas a partir da melhoria da sua qualidade de vida e isto a 
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partir da implantação e funcionamento da UPA Barra de Jangada. Pois a técnica assim como 

os objetos espaciais fazem parte do território e, portanto, o constitui e o transforma 

(SANTOS, 2006). 

Isto é para esclarecer que a separação aqui entre as transformações no âmbito da 

tecnosfera e psicosfera é apenas para melhorar a compreensão, mas que a relação entre essas 

duas esferas da vida das pessoas serão relacionadas sempre que possível, de modo a mostrar 

até que ponto as transformações relatadas pelas pessoas apontam para um desenvolvimento 

socioambiental. Isto a partir da construção do funcionamento e do uso da UPA Barra de 

Jangada. 

Antes ainda de inciarmos a descrição, análise e interpretação dos resultados finais 

dessa pesquisa, é importante frisar que, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a 

apresentação dos dados não tem como objetivo contar opiniões, mas explorar o conjunto de 

opiniões levantadas acerca do tema proposto (MINAYO, 1992). 

Ademais, a descrição dos dados não pretende abranger a totalidade das falas e 

expressões dos entrevistados em geral, porque as opiniões de um determinado grupo social 

que tem caracteríticas similares costumam apresentar muitos pontos em comum, mas 

devemos estar sempre atentos as  singularidades (Ibidem). 

Desse modo, por também considerar que existem singularidades e diversidades de 

opiniões e visões a respeito de uma mesma situação, esta pesquisa de natureza qualitativa, 

“deu voz” tanto ao que se apresentou homogêneo, quanto ao que se apresentou diferente 

dentro dos grupos sociais entrevistados (Ibidem). 

Antes que os dados fossem de fato analisados foi realizada uma verificação das 

entrevistas, com o objetivo de averiguar se todas as questões estavam preenchidas e em texto 

compreensível, de modo que esta tarefa apontaria a necessidade ou não de retorno ao trabalho 

de campo.   

 

5.1 Impactos da UPA Barra de Jangada na Dimensão da Tecnosfera, Segundo a Opinião 

dos Moradores/Usadores das Casas e Apartamentos 

 

5.1.1 - Grupo Morador/Usador das Casas 

 

Com base nas entrevistas realizadas com o grupo morador/usador residente nas casas 

do entorno imediato, os impactos ocorridos nesta área após a implantação da UPA Barra de 

Jangada foram os seguintes: aumento da segurança, valorização da área e sensação de bem 
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estar e tranquilidade pela proximidade desse objeto espacial; bem como crescimento  do fluxo 

de pessoas, aumento de número de pontos de ônibus, maior iluminação da rua, aumento da 

limpeza urbana e melhoramento da aparência da rua, dentre outros.  

Dentre essas mudanças o quesito segurança apareceu como a principal transformação 

ocorrida no entorno imediato, ou seja, a maioria dos entrevistados, 57%
30

, citou 

espontanemente que a UPA Barra de Jangada trouxe mais segurança para aquele lugar. O que 

aconteceu em virtude de três fatores. Em primeiro lugar, o policiamento da UPA. 

 

“A segurança da UPA melhorou a segurança do lugar” (Moradora da rua Humaitá, 59 

anos). 

 

“Diminuiu a criminalidade porque sempre tem polícia na UPA” (Moradora da rua Humaitá, 

34 anos). 

 

“Ficou mais tranquilo porque tem vigilante e aqui tem favela perto, aqui tinha tinha um 

menino que roubava celular. [Hoje] já podemos passar porque tem vigilância [referindo-se 

ao policiamento da UPA]. Tenho mais confiança de morar aqui” (Moradora da rua Humaitá, 

59 anos). 

 

Em seguida, foi apontado como responsável pelo aumento da segurança no entorno 

imediato o fato da UPA ter ocupado um terreno baldio, que era utilizado como ponto de uso 

de drogas, o que vem garantindo segurança aos moradores do entorno da UPA. 

 

“Quando não tinha a UPA era um campo e era perigoso, aqui era assalto direto. O 

policiamento da UPA ajudou muito” (Moradora da rua Humaitá, 33 anos). 

 

“Ali [referindo-se ao espaço hoje ocupado ple UPA] era uma quadra, ponto de fumo e agora 

a UPA beneficiou a comunidade” (Moradora da rua Dois Irmãos, 39 anos). 

 

“[Está mais segura] Porque ali era um deserto, área para juntar pessoa para fumar 

maconha” (Moradora da rua Sertãozinho, 43 anos). 

 

“Era [onde a UPA está coonstruída] um terreno baldio e agora tem a UPA mais os vigilantes. 

É um terreno onde ninguém vai se juntar para fazer besteira e tem gente tomando conta” 

(Moradora da rua Humaitá, 59 anos). 

 

                                                           
30

 Este cálculo foi realizado utilizando o número de pessoas que apontaram a segurança como mudança advinda 

da UPA em relação aos 14 moradores/usadores entrevistados. Este cálculo foi adotado para encontrar a 

percentagem de cada mudança na opinião dos entrevistados no grupo moradores/usadores das casas e dos 

apartamentos. Somando ao conjunto das transformações apontadas pelos entrevistados, ultrapassamos 100% 

porque cada morador/usador apontou livre e espontanemante todas as mudanças sentidas por ele no seu ambiente 

de vida após o funcionamento da UPA Barra de Jangada. 
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O outro fator foi o aumento do fluxo de pessoas naquele lugar, o que vem impedindo 

que as ruas, no entorno imediato da UPA, mantenham-se  “desertas” sendo esta uma das 

condições favoráveis a práticas de violência. 

 

“Ficou mais seguro e aumentou o fluxo de gente daí ficou mais seguro.(Moradora da rua 

Humaitá, 79 anos). 

 

 Como pôde ser percebido, o aumento da sensação de segurança por parte dos 

moradores/usadores do entorno imediato está relacionado a outras transformações que se 

deram dentro do mesmo recorte espacial e que também foram advindas da construção e do 

funcionamento da UPA Barra de Jangada. Pois o aumento do policiamento, o melhoramento 

da aparência da rua, a ocupação do terreno baldio pela UPA e o aumento do fluxo de pessoas 

foram apontados pelos entrevistados como mudanças proporcionadas também pela 

implantação e funcionamente da UPA Barra de Jangada.   

Vê-se que essas transformações não se deram isoladas no espaço, mas foram 

acompanhadas e desencadeadas por outras.  

Embora o aumento da segurança tenha aparecido no topo da lista como uma das 

principais mudanças ocorridas no entorno imediato da UPA, quando o grupo morador/usador 

foi interrogado se aquele lugar estava mais seguro depois da UPA, 71% responderam “sim”, 

enquanto 29% responderam “não”, não perceberam nenhuma mudança quanto à segurança 

antes e depois da implantação da UPA. 

 

“Não mudou muito porque o policiamento é dentro da UPA” (Morador da rua Humaitá, 59 

anos). 

 

“A segurança é mais no quadrado da UPA, dobrou a esquina foi triste (Morador da rua Dois 

Irmãos, 19 anos). 

 

Ademais, é importante sublinhar que as quatro pessoas, no total das 14 entrevistadas 

do grupo morador/usador das casas, que disseram não terem sentido qualquer mudança quanto 

à sensação de segurança dentro do entorno imediato três delas são residentes da rua Dois 

Irmãos. 

 Essa rua, embora esteja localizada no entorno imediato, está em uma posição mais 

afastada da UPA do que a rua Humaitá. Desse modo, a sensação de segurança pode não ter 

aumentado para os moradores da rua Dois Irmãos, se comparado com a sensação dos 
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moradores da rua Humaitá. Ao mesmo tempo, as casas da rua Humaitá estão voltadas 

diretamente para a rua da UPA como veremos mais adiante.  

Outro fator que pode ser apontado como uma das razões para algumas pessoas não 

sentirem qualquer mudança quanto à segurança no local, é o fato de que, ao lado da UPA, há 

um imenso terreno baldio, parecido com o terreno onde a UPA se instalou, o qual é utilizado 

também como heliporto para o pouso de helicópteros que trazem ou levam vítimas graves da 

UPA. 

Entretanto, no período da noite, esse terreno é utilizado como ponto de uso de drogas. 

E a sua localização está mais voltada para os moradores da rua Dois Irmãos, os quais 

precisam passar por um dos lados do terreno para terem acesso a via mais próxima, Rua Cruz 

Alta. Quando um morador foi perguntado se sua satisfação em morar naquele lugar havia 

aumentado depois da construção da UPA, ele relatou: 

 

“Um pouco, porque era um campo e agora é a UPA. Agora o povo deixa de fumar onde é a 

UPA e fuma na frente da minha casa” (Morador da rua Dois Irmãos, 19 anos). 

 

Esta “nova” realidade pode ser considerada um impacto negativo decorrente da 

implantação da UPA Barra de Jangada, muito embora os 14 entrevistados tenham revelado 

que a UPA não trouxe qualquer mudança negativa para aquele lugar. 

Ademais, deve-se considerar que o terreno baldio localizado ao lado da UPA, que 

pode estar causando medo entre alguns moradores do entorno imediato da UPA, não está mais 

sujo após a instalação da UPA. Quando indagada sobre as principal mudança que ocorreu 

naquele entorno imediato, uma moradora da rua Dois Irmãos respondeu: 

 

“Limpeza do terreno tanto onde é a UPA hoje como no terreno baldio ao lado da UPA” 

(Moradora da rua Humaitá, 29 anos).  

 

No mais, em umas das visitas à área do entorno para realização das entrevistas, havia 

uma equipe da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes fazendo a capinagem no terreno baldio 

(Figura 15). 
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Figura 15. Limpeza do terreno baldio ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada 

pela equipe de limpeza urbana da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Fonte: Fotografia tomada em 

trabalho de campo realizado aos dias 14/06/2012. 

 

As duas mudanças mais apontadas, logo após o quesito segurança, como advindas da 

instalação da UPA Barra de Jangada, foram a valorização da área, o que inclui valorização 

dos imóveis e aumento no preço dos aluguéis, bem como o desfrute de bem estar por residir 

nas proximidades da UPA, ambas apontadas por 50% dos entrevistados. 

Embora o aumento do bem-estar e tranquilidade por morar nas proximidades da UPA 

tenha sido apontado pelos moradores/usadores como uma das principais mudanças ocorridas 

naquele lugar, essas mudanças  estão muito mais ligadas ao nível da psicosfera, revelando a 

relação entre o mundo material, físico, técnico e o mundo das emoções, sentimentos, 

subjetivo. 

Além de promover mudanças no ambiente propriamente físico, a implantação da UPA 

Barra de Jangada garantiu melhorias na qualidade de vida das pessoas que ali vivem, 

revelando que o que acontece no espaço tem, em maior ou em menor grau, reflexos positivos 

e/ou negativos para a vida das pessoas. 
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“Já pensou sair daqui para ir para Prazeres já passando mal? Aqui ficou melhor pra gente” 

(Moradora da rua Dois Irmãos, 58 anos). 

 

“Famílias carentes passam de madrugada a pé sem precisar alugar táxi, incomodar vizinho, 

isso foi uma mudança, com certeza” (Moradora da rua Dois Irmãos, 39 anos). 

 

“A hora que você precisar você pode ir lá na UPA” (Moradora da rua Dois Irmãos, 31 anos). 

 

“Pra mim que tenho idoso, a segurança de morar perto [quando foi perguntada sobre a 

principal mudança na área]” (Moradora da rua Humaitá, 59 anos).  

 

A valorização do lugar, com o incremento nos preços dos imóveis e aluguéis na área, 

está garantindo aumento da satisfação das pessoas por residirem naquele lugar, mas o 

aumento da satisfação relacionada ao aumento do preço dos imóveis foi evidente entre 

aqueles que possuíam casa própria ou casa alugada para complementar a renda.  

 

“[…] a minha casinha está valendo mais [quando perguntada sobre a principal mudança 

ocorrida no lugar]” (Técnica em radiologia, 59 anos, moradora da rua Dois Irmãos). 

“Antes só vivia com placa de venda [referindo-se a casa dela] depois da UPA não quero mais 

sair daqui. Essa área tá ficando área nobre (Moradora da rua Humaitá, 59 anos). 

 

“Não sei se foi a UPA, mas ela pode ter contribuído, os aluguéis aumentaram  e foi bom pra 

mim que tenho casa de aluguel, os apartamentos são vendidos facilmente” (Moradora da rua 

Sertãozinho, 43 anos). 

 

“Valorizou o lugar muito. O valor das coisas estão um absurdo. O aluguel aumentou muito. 

Apartamento “C” que são os menores era vinte mil hoje são sessenta. Começou com a Ponte 

do Paiva depois a UPA reforçou” (Morador da rua Humaitá, 59 anos). 

 

“Valorização dos imóveis. Foi um conjunto UPA mais Academia das Cidades” (Moradora da 

rua Humaitá, 33 anos). 

 

As duas últimas declarações revelaram que as transformações que estão acontecendo 

naquele lugar podem estar relacionadas a outros processos mais amplos ligados à urbanização 

(construção da ponte do Paiva, de novas vias de acesso, etc.). Mas, embora as duas pessoas 

acima tenham apontado a instalação da Academia da Cidade, nas proximidades da UPA, e a 

Ponte do Paiva como fatores que relacionados à UPA também promoveram a valorização do 

lugar Barra de Jangada, não temos condições no momento de analisar estas relações.  

No entanto, o litoral sul de Pernambuco, principalmente os municípios de Ipojuca e 

Cabo de Santo Agostinho, vem ganhando visibilidade econômica em função da construção do 

Complexo Industrial Portuário de Suape e esses empreendimentos vêm trazendo 
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transformações a esses municípios e a outros vizinhos. Dentre essas transformações está o 

acelerado aumento nos preços dos aluguéis, casas e terrenos dentro do Território Estratégico 

de Suape
31

. 

Embora o bairro Barra de Jangada esteja dentro da zona de influência indireta, ele está 

fortemente ligado ao município do Cabo de Santo Agostinho, cuja distância entre essas duas 

áreas foram reduzidas em função da construção da Ponte do Paiva, dando acesso mais rápido 

ao Complexo Industrial Portuário de Suape, como vimos anteriormente. Portanto, a dinâmica 

econômica que se vem processando em Suape pode também ter influenciado a valorização da 

área Barra de Jangada, apontada pela metade dos entrevistados.  

Foram ainda apontadas como transformações decorrentes das anteriores, sentidas 

naquele lugar, após a implantação da UPA, o ganho de novos pontos de ônibus, o aumento do 

fluxo de pessoas e o melhoramento da aparência das ruas localizados no entorno imediato da 

UPA Barra de Jangada. 

Em frente à UPA há duas paradas de ônibus nos dois sentidos do fluxo rodoviário, o 

que tem facilitado o acesso das pessoas de outros bairros àquela UPA, pois a maioria dos seus 

usadores utiliza transporte público para se dirigir aquele objeto espacial, além de facilitar o 

deslocamento dos moradores daquele lugar para as outras partes da cidade. A construção de 

novas paradas de ônibus foi apontada por 21% dos entrevistados. 

Observando a área no entorno da UPA, verificou-se que se tratava de uma área cujas 

paradas de ônibus disponíveis antes da instalação das novas, ficavam distantes dos moradores 

do entorno imediato da UPA, reforçando que a instalação desses novos pontos de ônibus se 

deu de fato em função da construção da UPA Barra de Jangada.  

Quanto ao aumento do fluxo de pessoas, apontado por 36% dos entrevistados, este fato 

sempre esteve atrelado ao aumento da segurança naquela área, pois o aumento do fluxo de 

pessoas assim como do de veículos, de uma maneira geral, estão impedindo, segundo os 

moradores/usadores, ações criminosas naquele lugar. 

 

“Melhor [referindo-se ao lugar] porque agora tem segurança, tem um novo ponto de ônibus, 

o fluxo de pessoas… essa rua era deserta” (Moradora da rua Sertãozinho, 52 anos). 

 

                                                           
31

 A unidade territorial que compõe o Território Estratégico é composta pela Zona de Influência Direta (Cabo de 

Santo Agostinho e Ipojuca), Zona de Influência Indireta (Jaboatão dos Guararapes, Escada, Moreno) e Território 

Expandido (Ribeirão, Rio Formoso e Sirinhaém).  
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O acesso à saúde pública por parte dos moradores/usadores das casas era mais difícil 

antes da construção da UPA Barra de Jangada em virtude da necessidade de utilizar transporte 

particular ou público para se ter acesso a uma unidade de saúde de urgência. Assim, não se 

pode negligenciar o fato de que a UPA Barra de Jangada melhorou o acesso ao serviço 

público de saúde, principalmente para os moradores daquela área.  

Quando perguntamos ao moradore/usador do entorno imediato  se aquela área 

melhorou ou piorou depois do funcionamento da UPA, 13 dos 14 moradores/usadores das 

casas disseram que melhorou e apontaram essa melhoria em virtude do aumento da segurança 

e do fluxo de pessoas e da valorização do lugar. Quando esperávamos que as pessoas 

apontassem como razão principal dessa melhoria a existência de uma unidade de urgência em 

funcionamento nos “quintais” de suas casas. Revelando que se trata de uma área carente de 

muitas outras infraestruturas e serviços públicos que garantam condições de vida digna 

àquelas pessoas. 

Isto foi revelado quando aproximadamente 43% dos entrevistados apontaram o 

“melhoramento da aparência da rua” como um dos principais impactos positivos advindos da 

construção da UPA Barra de Jangada. Nem todos os entrevistados utilizaram o termo 

“melhoramento da aparência da rua”, mas para análise incluímos dentro deste tópico as 

mudanças apontadas como: aumento da limpeza urbana (saneamento básico e coleta de lixo) e 

melhoria da iluminação da rua. 

Essas transformações foram apontadas como advindas diretamente da implantação da 

UPA, o que reforça que aquele lugar e as pessoas que ali vivem, estão desfrutando de serviços 

públicos que deveriam atingir a todos, em qualquer circunstância, independentemente do 

lugar que ocupam no âmbito social e econômico.  

No entanto, todas as transformações aqui apresentadas estão diretamente ligadas à 

visibilidade que aquele lugar ganhou em função do funcionamento da UPA Barra de Jangada. 

Mas, não se pode negar o aumento do bem estar daquelas pessoas. 

 

“Com certeza limpeza urbana [referindo-se à principal mudança no local], coleta de lixo, 

diminuiu os insetos, iluminação pública. Melhorou o esgoto, estão [referindo-se à Prefeitura] 

tendo cuidado melhor” (Moradora da rua Humaitá, 34 anos). 

 

“Você vai pra o terminal e vem pra casa sem medo. Hoje é iluminado, tem segurança. Pode 

ser que não mereça confiança, mas a gente confia” (Moradora da rua Sertãozinho, 43 anos). 
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“O bem estar daqui da rua em relação a segurança [referindo-se à principal mudança no 

local]. A rua ficou mais bonita, iluminada e a Prefeitura não deixa essa rua mais suja” 

(Moradora da rua Humaitá, 79 anos).  

 

Essas mudanças puderam ser verificadas no local. As ruas que compreendem o 

entorno imediato da UPA estavam,  durante o período em que foram realizadas as entrevistas, 

sempre limpas, com as bordas das calçadas pintadas indicando os lugares proibidos e 

permitidos para estacionamento. Além disso havia coleta de lixo diária na área do entorno 

imediato da UPA, o que vem garantindo limpeza urbana a área e, por sua vez, saúde aos seus 

moradores (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Entorno Imediato da Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. A. Rua Caxias do 

Sul; B. Rua Sertãozinho; C. Rua Humaitá; D. Rua Dois Irmãos. Fonte: Fotografias obtidas no primeiro 

e segundo semestres de 2012. Imagem adaptada do Google Earth capturada em 26/04/2012. 

 

O aumento do fluxo de carros e o ganho de uma referência em Barra de Jangada, 

foram apontadas por  7,1% dos entrevistados como transformações advindas da UPA Barra de 

Jangada.  

Essa última transformação apontada pelos entevistados sempre esteve associada ao 

aumento da satisfação de morar naquele lugar, posto que o lugar Barra de Jangada era uma 



121 

 

área conhecida no imaginário das pessoas pela sua pobreza e violência. Hoje, é um lugar 

atraente, em função da construção e funcionamento de uma UPA. 

 

“Eu sempre gostei daqui, gosto demais. Eu sempre falo: eu adoro o lugar onde eu moro tem 

supermercado, ônibus bons e agora tem uma UPA quase em frente a minha casa. E todo 

mundo fala: Que ótimo!” (Moradora da rua Humaitá, 79 anos). 

 

“[…] A UPA deu mais credibilidade a Barra de Jangada” (Moradora da rua Humaitá, 34 

anos). 

 

“Melhor [referindo-se se a área ficou melhor ou pior depois da UPA]. Saúde em si, 

segurança, dá referência onde você mora. Nâo tenho do que reclamar mesmo” (Moradora da 

rua Humaitá, 33 anos).  

 

Também não foi apontada pelos entrevistados qualquer novidade quanto à instalação 

de novas linhas de ônibus no local, ou seja, o local continua servido com os mesmos destinos 

de ônibus. 

Quando perguntamos se as pessoas ficaram mais satisfeitas de morar naquele lugar 

após a construção da UPA Barra de Jangada, 43% disseram que “sim”, havendo pessoas que 

revelaram ter medo de sair dali em função da proximidade de sua residência com relação à 

UPA.  No entanto, os mesmos entrevistados que revelaram que a UPA é uma das razões das 

suas satisfações de residir naquele lugar, reconheceram também que esta unidade de saúde 

tem falhas e que precisa melhorar a prestação do serviço público de saúde. Quando 

perguntamos se a satisfação dos moradores em morar na área do entorno imediato aumentou 

obtivemos as seguintes respostas: 

  

“Muito. Tenho até medo de sair daqui porque qualquer coisa eu corro para UPA a pé mesmo. 

Já socorremos bebezinhos, senhoras de queda, meu filho que já se cortou e é só correr para a 

UPA” (Moradora da rua Humaitá, 34 anos). 

 

“Aumentou. É um dos motivos hoje para eu não querer sair daqui, mesmo que ela não seja 

tão boa é melhor do que nada (Moradora da rua Humaitá, 59 anos). 

 

“Sim. Mesmo que fosse um atendimento precário era melhor do que nada (Moradora da rua 

Humaitá, 59 anos). 

 

Assim, o aumento da satisfação de morar no entorno imediato da UPA Barra de 

Jangada deu-se pelo fato de ter, ao menos, um atendimento de urgência mais próximo, sem 

que seja necessária a utilização de qualquer meio de transporte. E mesmo que esta unidade de 
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saúde não seja referência em termos de qualidade na prestação do serviço estudado em sua 

complexidade.  

A instalação da UPA Barra de Jangada vem proporcionando melhoria de vida às 

pessoas residentes no entorno imediato, através dos impactos ambientais que se vêm 

processando no entorno imediato. Esses impactos podem ser considerados positivos e 

indiretos, tendo em vista que decorrem da instalação da UPA, embora não tenham sido 

planejados por este objeto espacial. 

A UPA Barra de Jangada garantiu ao moradores/usadores das casas do entorno 

imediato além da sensação de segurança, o que já lhes confere bem estar, visibilidade ao lugar 

Barra de Jangada tanto para as pessoas de outras localidades como para o poder público. Este 

tem utilizado recursos financeiros e humanos para garantir a manuntenção do melhoramento 

da aparência do entorno imediato da UPA Barra de Jangada. 

Assim, concluimos a partir dos impactos sentidos e revelados pelo grupo 

morador/usador das casas nos seus ambientes de vida, que a UPA Barra de Jangada vem 

impactando positivamente as condições de vida daquelas pessoas, e isso seja no âmbito da 

tecnosfera, com mudanças no ambiente físico, seja no da psicosfera, a partir do bem estar que 

vem sendo proporcionado às pessoas por residirem nas proximidades da UPA, embora estes 

impactos sejam apenas reflexos e não objetivos diretos da política pública estudada.  

 

5.1.2 - Grupo Morador/Usador dos Apartamentos 

 

As informações obtidas junto ao grupo morador/usador dos apartamentos localizados 

no entorno imediato serão apresentadas separadamente das informações obtidas junto aos 

moradores/usadores das casas, porque, no decorrer das entrevistas, algumas particularidades 

foram levantadas por esses moradores, diferenciando-os dos moradores/usadores das casas. O 

que pode estar relacionado ao fato de residerem em apartamentos, condição que os deixam 

muito mais isolados das vivências das ruas, e não em área de ocupação, como é o caso dos 

moradores das casas do entorno imediato. 

Junto ao grupo ora analisado, quando perguntado acerca das  mudanças processadas 

naquele lugar após o funcionamento da UPA Barra de Jangada, descobrimos os seguintes: 

sensação de bem estar por terem uma unidade de saúde de urgência perto de suas residências 

(44% dos entrevistados), valorização dos imóveis (37%) e a melhoria da aparência do lugar 

(31%), em função da UPA ocupar um terreno que antes estava abandonado. 
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“A qualidade de vida melhorou quanto ao atendimento de urgência, qualidade de vida 

hospitalar” (Moradora de apartamento, 49 anos). 

 

“Não precisa se deslocar da sua residência para longe, porque o acesso a saúde é mais 

rápido” (Moradora de apartamento, 36 anos). 

 

 “Um socorro de madrugada aqui mesmo eu resolvo” (Morador de apartamento, 36 anos). 

 

“Valorizou Barra de Jangada o preço do aluguél subiu” (Moradora de apartamento, 32 

anos). 

 

“Ali era um campo, era lixo, e não é mais” (Moradora de apartamento, 63 anos). 

 

“Ali era cheio de mato, terreno baldio, a paisagem mudou” (Moradora de apartamento, 47 

anos). 

 

“Antigamente era um campo de futebol abandonado e a UPA tirou a bagunça” (Moradora de 

apartamento, 36 anos). 

 

Essas respostas apareceram quando as pessoas foram convidadas a falar sobre as 

mudanças que aconteceram naquele lugar após a UPA, bem como quando deram respostas 

sobre o porquê daquele lugar estar melhor agora depois da UPA. 

Embora o bem estar por residir próximo a uma unidade de saúde de urgência, tenha 

sido apontado espontaneamente por mais pessoas, no total das entrevistas realizadas com esse 

grupo e 87,5% dos entrevistados terem respondido com convicção de que aquele lugar estava 

ainda melhor depois da UPA, muitos dos entrevistados afirmaram que este bem estar e as 

melhorias atingiam muito mais os “pobres”, do que eles próprios. 

Isto provavelmente porque muitos deles tinham plano privado de saúde ou pelo fato de 

a UPA Barra de Jangada estar localizada nas proximidades de grandes ocupações precárias, 

garantindo acesso à saúde daqueles que dispõem de menos recursos financeiros e/ou por 

terem usado a UPA apenas uma vez em casos de extrema urgência.  

 

“[Esse lugar ficou melhor ou pior depois da UPA?] Com relação ao acesso a saúde 

melhorou, porque antes tinha que recorrer para o Recife, principalmente, para a classe 

inferior porque não tem condições […]” (Moradora de apartamento, 53 anos). 

 

“[Qual a principal mudança que ocorreu aqui no entorno após a UPA?] Bem estar pela 

proximidade, o que for para beneficiar o povo eu gosto, eu não preciso, mas se for para o 

povo que venha mais” (Moradora de apartamento, 79 anos). 

 

“As pessoas que não tem condições é socorrido aqui quando não resolve encaminha pra outro 

lugar” (Morador de apartamento, 63 anos).  
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Notou-se que os moradores/usadores dos apartamentos buscavam, em suas respostas 

diferenciarem-se dos moradores/usadores das casas de uma maneira geral, inclusive, 

demonstrando insatisfação por terem como vizinhos os moradores/usadores das ruas Humaitá 

e Dois Irmãos, ruas que estão dentro do entorno imediato.      

Posteriormente, foram apontadas pelos moradores/usadores dos apartamentos como 

transformações no entorno imediato da UPA, o aumento das paradas de ônibus e do fluxo de 

pessoas, aproximadamente 19% dos entrevistados cada; e aumento da limpeza da rua e da 

segurança, estas duas apontadas por 12,5% dos entrevistados. 

 

“Limpou o campo que está desocupado e novas paradas de ônibus” (Moradora de 

apartamento, 51 anos). 

 

“Colocou parada de ônibus ai na frente. Sair daqui pra o terminal não é longe, mas no 

caminho perdia muito o ônibus, porque ele não pára. Tem parada de ônibus tanto pra ir pra 

cidade como pra ir pra casa” (Moradora de apartamento, 55 anos). 

 

“Era esquisito, tinha assalto, teve depois da UPA, mas foi menos, a rua ficou mais clara, 

parada de ônibus e mais movimento de gente. As ruas estão sempre movimentadas a noite e 

dia” (Moradora de apartamento, 62 anos). 

 

“Ficou mais movimentado, porque tem mais gente circulando, vem gente de Candeias e 

Piedade” (Moradora de apartamento, 53 anos). 

 

“Limpeza da rua, cuidado com o lugar” (Moradora de apartamento, 36 anos). 

 

“[Referindo-se a UPA] Obrigou o lugar a se organizar, a se policiar, acabaram os 

vandalismos” (Moradora de apartamento, 49 anos). 

 

“Pra mim que moro perto da UPA ela clareou a rua, mais movimento de gente, me sinto mais 

segura” (Moradora de apartamento, 44 anos). 

 

“Tá mais seguro porque tem policial ai e aqui tinha muito assalto, em todo canto dá, mas tava 

demais” (Moradora de apartamento, 55 anos). 

 

“Melhorou porque tem um posto policial dentro da UPA” (Morador de apartamento, 51 

anos). 

 

Um dos fatores que nos chamou atenção, foi o fato de que, dentro do grupo 

morador/usador das casas, o quesito segurança apareceu como a principal mudança sentida, o 

que não se repetiu junto às pessoas residentes nos apartamentos. Outro fator singular que 

apareceu neste grupo foi o fato de um morador ter apontado que houve aumento da 
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insegurança no lugar, relatando inclusive aumento de assaltos na área, fato este não levantado 

pelos moradores/usadores das casas. 

 

“Aumentou os assaltos no lugar, talvez pelo aumento do fluxo de pessoas” (Moradora de 

apartamento, 53 anos). 

 

Talvez isto se deva ao fato dos moradores/usadores dos apartamentos viverem mais 

reclusos dentro dos portões de seus prédios e não “usarem” as ruas do entorno, não sentindo, 

portanto, aumento da segurança após o funcionamento da UPA ou ainda pelo fato dos blocos 

dos apartamentos estarem localizados atrás da UPA Barra de Jangada.  

Durante as entrevistas com o grupo morador/usador das casas, muitas vezes ao se 

chegar em uma casa a moradora estava na casa de uma vizinha ou mesmo conversando em 

grupo na calçada, demonstrando que este grupo tem a rua, até certo ponto, como extensão de 

suas casas e como lugar de socialização, até pelo fato das casas estarem dispostas em forma 

de vila, ou seja, as portas de entrada já dão diretamente para as ruas. Assim, a segurança 

proporcionada pela UPA pode ter sido mais sentida pelas pessoas que usam mais as ruas do 

entorno.  

Esse comportamento não foi presenciado nos apartamentos. Embora os moradores dos 

apartamentos tenham respondido a entrevista sem grandes resistências, eles abriam a porta 

com desconfiança, respondiam por uma fresta da porta, com as grades sempre fechadas com 

cadeados, sendo poucos aqueles que abriram suas portas e nos convidaram para entrar, 

demonstrando insegurança e um certo desconforto por ter um estranho batendo em sua porta. 

Comportamento este bem diferente do que apresentou o grupo dos moradores/usadores das 

casas, os quais convidaram para entrar e não demonstraram qualquer desconforto.  

Portanto, 63% dos entrevistados disseram que a área está mais segura depois da UPA, 

enquanto 31% dos entrevistados responderam não terem notado mudança alguma quanto à 

segurança e apenas uma moradora (6%) relatou ter piorado a segurança no lugar, sendo a 

única entrevistada a apontar espontaneamente este acontecimento como um impacto negativo 

da UPA. 

A ênfase no espontanemanente é pelo fato de quando perguntada se a UPA trouxe 

alguma mudança negativa para o lugar ela ter respondido: 

 

“Sim, aumento da insegurança” (Moradora de apartamento, 53 anos). 

 



126 

 

Enquanto, outros moradores, embora tenham levantado muitos impactos negativos 

acontecidos no lugar, responderam “não” à mesma pergunta, como o caso que se segue.   

Relacionado também ao aumento da insegurança uma moradora relatou referindo-se às 

mudanças que vem acontecendo na área após a instalação da UPA, o aumento da tensão dos 

moradores frente ao movimento de policiais e bandidos na UPA. 

 

“Muito carro da polícia, aumentou a tensão, muito bandido pra ser atendido na UPA, 

helicóptero, a gente fica atento” (Moradora de apartamento, 55 anos).    

 

Essa resposta pode ser também inserida dentro dos impactos negativos decorrentes do 

funcionamento da UPA, embora a mesma moradora acima tenha dito que estes novos 

acontecimentos no local não são impactos negativos, dizendo que só se referiu a eles como 

coisas diferentes que a UPA trouxe para o lugar. 

Ainda dentre as mudanças relatadas, também por uma única pessoa, estão o aumento 

da falta de energia e o ganho de uma referência para o lugar Barra de Jangada.   

 

“Não sei se tem alguma relação com a UPA, mas tenho notado que tem faltado muito energia, 

sempre tem uns apagões aqui” (Moradora de apartamento, 53 anos).  

 

Este é outro elemento que, por ora, não temos como comprovar sua relação direta com 

o funcionamento da UPA. 

Ainda no grupo morador/usador dos apartamentos 2 dos 16 entrevistados relataram 

que a UPA trouxe mudanças apenas restritas ao campo da saúde, ou seja, a mudança trazida 

foi aquela relativa à materialização de um novo objeto espacial em Barra de Jangada, não 

havendo percebido qualquer mudança no entorno imediato que pudesse estar relacionado à 

UPA. 

Concluimos que este grupo analisado percebe a UPA com uma mudança positiva para 

o lugar Barra de Jangada e para as pessoas que ali vivem, apesar de alguns moradores 

acharem que a UPA é mais importante para os moradores “pobres” do que para eles mesmos, 

embora já tenham usado a UPA Barra de Jangada ao menos uma vez. 

Como pôde ser percebido, embora estejamos, neste trabalho, tratanto dos impactos 

socioambientais tentando separá-los para análise, suas relações são inseparáveis, tendo em 

vista que todas as mudanças acontecidas no entorno imediato da UPA tem atingido positiva 

e/ou negativamente a vida das pessoas que ali vivem, não importando se as transformações 

foram de natureza material (limpeza da rua, mais pessoas e carros circulando, mais policiais 
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na área, dentre outros) ou imaterial (sentimento de segurança, de bem estar, da auto-estima 

por morar em um lugar que elas consideram agora ainda melhor, dentre outros). 

O que pôde de fato ser constatado é que a instalação daquela UPA vem trazendo 

melhorias de vida aos dois grupos de moradores/usadores analisados. Para o grupo dos 

moradores/usadores dos apartamentos essas melhorias estão ligadas, principamente, ao 

conforto de saberem que ali, “colado” às suas casas, tem um médico para prestar um socorro 

imediato e/ou encaminhar para uma unidade hospitalar para exames mais específicos ou 

internação. Já para o grupo dos moradores/usadores das casas, a segurança aparece como 

principal mudança, o que já garante até certo ponto algo no sentido do desenvolvimento 

socioambiental, dentro do contexto em que esse termo está sendo compreendido. 

Ao analisar as mudanças levantadas por cada um dos dois grupos no entorno imediato, 

concluimos, ainda, que os moradores/usadores das casas perceberam muito mais do que o 

grupo moradores/usadores dos apartamentos, as mudanças no entorno imediato que vão além 

da presença de um novo objeto espacial naquele lugar e, consequentemente, do acesso mais 

fácil à saúde púbica. Pois o grupo moradores/usadores dos apartamentos apresentou mais 

dificuldades para relatar mudanças que teriam acontecido na área após o funcionamento da 

UPA, o que pode estar mais uma vez relacionado ao fato dos dois grupos vivenciarem aquele 

entorno de forma diferente. 

Apesar de terem sido apontadas mudanças similares ocorridas na área após a UPA 

pelos dois grupos abordados, houve também diferenças tanto no apontar uma determinada 

mudança sentida quanto no percentual com que algumas transformações apareceram.  

Isto porque os sistemas de valores, as condições socioeconômicas e culturais de cada 

um molda a forma como cada um percebe as coisas no mundo (MINAYO, 1992). 

Ademais, cabe agora analisar os impactos sociais do funcionamento da UPA para 

apontarmos em que medida, a partir do serviço público de saúde prestado, estar-se-á no 

caminho para promover desenvolvimento socioambiental às pessoas usadoras, na perspectiva 

de promover melhoria de vida às pessoas a partir da garantia de suas nessidades além das 

básicas. Melhorias essas que foram apreendidas através da avaliação do serviço público de 

saúde prestado na UPA Barra de Jangada, pelos usadores, tanto os moradores/usadores das 

casas e apartamentos quanto pelos usadores apenas.  

 

 

 

 



128 

 

5.2 - Impactos da UPA Barra de Jangada na Dimensão da Psicosfera, Segundo a 

Opinião dos Moradores/Usadores das Casas e Apartamentos e Usadores 

 

Nesta etapa, aprofundaremos os três primeiros blocos do roteiro das entrevistas, os 

quais estão diretamente ligados à qualidade do serviço público de saúde prestado na UPA 

analisada. 

Os impactos sociais, ou melhor na dimensão da psicosfera, como estamos chamando, 

foram apreendidos a partir da avaliação que os usadores fizeram, com base em suas 

experiências na UPA. O que nos permitiu verificar em que medida a UPA Barra de Jangada 

vem se esboçando como uma iniciativa diferenciada dentro da saúde pública, garantindo o 

direito à saúde pública de qualidade; ou se não passa de uma estratégia de apenas aproximar 

objetos espaciais de saúde pública das pessoas através de um “belo” edifício, cujas práticas 

sociais internas perpetuam a lógica fragmentadora e simplificadora da saúde, da pessoa e do 

ambiente. 

No entanto, não se pode negar que o alcance do densenvolvimento socioambiental ora 

idealizado aqui não pode concretizar-se sem a materialidade que dá forma ao objeto espacial 

UPA. Mas é necessário pensar as dimensões, ao mesmo tempo, materiais e imateriais para se 

esboçar o planejamento e a gestão em saúde comprometida com o direito inalienável à saúde 

pública de qualidade.  

 

5.2.1 - Grupo Morador/Usador das Casas e Apartamentos  

 

Neste tópico, analisamos e discutimos conjuntamente os resultados apresentandos por 

ambos os grupos, pois neste tópico os dados não apresentam particularidades.  

Nos dois grupos analisados, a maioria das pessoas já havia usado a UPA Barra de 

Jangada mais de uma vez, aproximadamente 86% e 87,5% morador/usador casas e 

apartamentos, respectivamente. 

Antes da UPA Barra de Jangada ser construída, os moradores/usadores das casas e 

apartamentos, em sua maioria, dirigiam-se para clínicas particulares para atender suas 

necessidades de saúde, aparecendo o percentual de 50% para ambos os grupos. O que 

corrobora com o fato de 64% dos moradores/usadores das casas e 56% dos 

moradores/usadores dos apartamentos terem afirmados dispor de plano de saúde. 

 



129 

 

“O consultório particular é longe, a UPA é bem mais próxima, emergência eu vou pra UPA 

mesmo. Meu filho também tem plano, mas quando ele tem problema eu levo pra 

UPA”(Moradora da Rua Humaitá, 34 anos). 

 

“Porque aqui era bem mais simples e próximo” (Moradora da Rua Sertãozinho, 43 anos). 

 

“Pela acessibilidade da UPA. A UPA veio como uma benção” (Moradora da Rua Humaitá, 

59 anos). 

 

“Porque no momento eu tava sem carro e lá é longe” (Moradora de apartamento, 53 anos). 

 

“Porque aqui era mais perto e foi urgente” (Moradora de apartamento, 51 anos). 

 

“Porque foi a noite e foi uma emergência” (Moradora de apartamento, 62 anos). 

 

Assim, mesmo os moradores do entorno imediato que dispõem de plano de saúde 

usam a UPA para atender suas necessidades de saúde, tendo em vista o fator proximidade 

relatado por eles. Além disso, também pesa o fato que, em uma situação de urgência, o 

importante é chegar a um médico o mais rápido possível para ser tratado. 

Um elemento interessante é que, dentro dos dois grupos analisados, as pessoas que 

disseram ter plano de saúde haviam usado a UPA Barra de Jangada mais de uma vez, o que 

revela que, embora disponham da possiblidade de escolha entre a UPA e clínicas particulares, 

não descartaram o uso dos serviços de saúde prestados na UPA.  

Dentre as pessoas que relataram ter plano de saúde, dentro do grupo morador/usador 

das casas, apenas duas pessoas tinham usado a UPA Barra de Jangada somente uma vez, e 

quando perguntados se voltariam à UPA relataram que “sim”. 

 

“Pra UPA mesmo pela praticidade, porque eu detesto médico longe e eu procuro o mais 

próximo” (Moradora da Rua Sertãozinho, 43 anos). 

 

“Eu tinha outro lugar, mas eu fui porque é próximo, demorou, mas foi excelente” (Morador 

da Rua Humaitá, 59 anos).    

 

Junto ao grupo morador/usador dos apartamentos, também duas pessoas no total das 

que disseram ter plano de saúde só tinham ido à UPA uma única vez; e uma delas relatou que 

se pudesse escolher não voltaria à UPA. 

 

“[Quando perguntado se voltaria à UPA] Não. Pra o Hospital do Servidor, porque é o meu” 

(Morador de apartamento, 63 anos). 
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A maioria das pessoas que disse ter plano de saúde dentro dos dois grupos estão entre 

as pessoas recorrentes quanto ao uso da UPA, o que nos pareceu que a UPA era escolhida 

livremente dentro de um conjunto de possibilidades, mas isto parece não se comprovar.  

Isto porque, cinco das nove pessoas do grupo morador/usador das casas que dispõem 

de plano de saúde responderam que “não” voltariam à UPA se pudesse escolher, no momento 

de necessidade, entre a UPA Barra de Jangada e outra unidade de saúde. Já os cinco 

moradores/usadores restantes das casas que não dispõem de plano de saúde, apenas um 

morador/usador disse que não voltaria à UPA. 

Quanto ao grupo morador/usador dos apartamentos, apenas duas das nove pessoas que 

disseram ter plano de saúde relataram que “não” voltariam a UPA Barra de Jangada, enquanto 

quatro das sete pessoas restantes deste grupo, e que não dispõem de plano de saúde, 

afirmaram que “não” voltariam à UPA (Figuras 17 e 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Quantidade de morador/usador das casas e apartamentos com planos de saúde que 

responderam se voltariam ou não a Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Pesquisa 

direta realizada no primeiro e segundo semestres de 2012. 
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Figura18. Quantidade de morador/usador das casas e apartamentos sem plano de saúde que 

responderam se voltariam ou não a UPA Barra de Jangada. Fonte: Pesquisa direta realizada no 

primeiro e segundo semestres de 2012. 

 

 

Dentre os fatores que levaram seis das 14 pessoas do grupo morador/usador das casas 

a relatarem que não voltariam à UPA, encontraram-se: o longo tempo de espera pelo 

atendimento, o fato de algumas pessoas terem sido liberadas na triagem e saírem sem 

diagnóstico, a não confiabilidade na UPA para resolver problema de saúde, a ausência de uma 

prática humanizadora na relação entre profissionais e pacientes e a ausência de internação 

para casos graves. 

 

“Teria ido para outro lugar, porque o atendimento ia ser mais rápido e o problema 

resolvido” (Moradora da Rua Dois Irmãos, 31 anos. Sua filha já foi liberada na triagem e 

quase perdeu o pé por naõ ter sido atendida por um médico). 

 

“Para o plano porque não é confiável. Já vai pensando que não ia ser bom. No começo era 

bom agora é ruim” (Morador da Rua Dois Irmãos, 41 anos). 

 

“Se eu tivesse carro teria ido para o Hospital do Servidor, porque lá tem internação no lugar 

e na UPA demora quando você precisa ser internado” (Moradora da Rua Humaitá, 34 anos). 

 

“Pra outro, pra uma clínica particular, porque lá você sabe que vai sair com o seu 

diagnóstico” (Moradora da Rua Dois Irmãos, 29 anos, em uma das vezes que foi a UPA foi 

liberada na triagem). 
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“Teria ido pra outro lugar, por isso tudo” (Moradora da Rua Humaitá, 59 anos, referindo-se 

a um caso de negligência médica com o pai dela que tomou uma dose de um medicamento 

errado na UPA Barra de Jangada). 

 

 

Ademais, nos dois grupos analisados, considerando os 14 entrevistados do grupo 

morador/usador das casas e os 16 do grupo dos apartamentos, a maioria respondeu “sim”, isto 

é, que voltaria à UPA, aproximadamente 57% do grupo morador/usador das casas e 62,5% do 

grupo morador/usador dos apartamentos.  

Aparecendo em segundo lugar para os dois grupos o desejo das pessoas de irem para 

uma clínica ou hospital privado apontado por aproximadamente 21% dos moradores/usadores 

das casas e 19% dos moradores/usadores dos apartamentos. Em terceiro lugar, apareceu 

também, em ambos os grupos, o desejo de irem para outra unidade de saúde sem 

especificação, 14% e 19% para o grupo das casas e apartamentos respectivamente. Ainda no 

grupo morador/usador das casas foi revelado por uma pessoa o desejo de ir especificamente 

para o IMIP. 

Quando os moradores/usadores dos dois grupos foram perguntados para onde se 

dirigiam antes do funcionamente da UPA estudada, apareceram em primeiro lugar as clínicas 

particulares sendo apontadas por 50% dos entrevistados dos dois grupos. Logo em seguida 

apareceu, em ambos os grupos, o Hospital Novo de Prazeres apontado por 36% e 31% no 

grupos das casas e apartamentos respectivamente. Já o Posto de Saúde da Família apareceu 

em terceiro lugar dentro do grupo das casas com 21% e o Hospital do Servidor ocupando essa 

mesma posição dentro do grupo dos apartamentos com 12,5%. Ainda foram citados dentro 

dos dois grupos, as seguintes unidades de saúde: Hospital da Restauração (uma pessoa), 

Hospital da Aeronáutica (uma pessoa), Pan de Areias (uma pessoa), Otávio de Freitas (uma 

pessoa), Hospital Santa Joana (uma pessoa) e Hospital Português (uma pessoa). Estes dois 

últimos pertencentes à rede privada de saúde. 

Quando as pessoas do grupo morador/usador das casas foram convidadas a apontar se 

o serviço de saúde prestado na UPA havia sido melhor, pior ou igual comparados com os de 

outras unidades de saúde usadas por eles, 57% apontaram que a UPA era melhor; enquanto 

que 21,5% disseram que a UPA era pior e igual comparado com outras unidades de saúde já 

usadas. 

Das oito pessoas que responderam que o atendimento na UPA foi melhor do que em 

outras unidades de saúde, uma delas disse que nunca tinha ido em outro hospital, mas apontou 

como melhor pelo fato de ter achado o antedimento rápido. Já as sete pessoas restantes 
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disseram que se dirigiam para o Hospital Geral de Prazeres, o PSF, Pan de Areias, Otávio de 

Freitas e clínicas particulares antes da UPA Barra de Jangada ser construída. Assim, o 

atendimento na UPA para essas sete pessoas foi melhor do que nessas unidades acima citadas. 

 

“Melhor. O atendimento foi ótimo, excelente profissional. Minha irmã também tem plano e 

levou a filha e a pediatra era excelente” (Morador da Rua Humaitá, 59 anos). 

 

“Melhor. Porque o fluxo é menor, a logística para chegar na UPA, acessibilidade faz a 

diferença, se não tiver carro eu socorro até na cadeirinha” (Moradora da Rua Humairá, 59 

anos). 

 

 “Melhor. Eu gostei porque eles vão a fundo, fazem exame, colocam colete. Toda vez que eu 

fui o problema foi resolvido” (Moradora da Rua Dois Irmãos, 39 anos). 

 

“Melhor. O povo mete o pau na UPA eu acho ótimo, fui muito bem tratada. Os médicos foram 

excelentes” (Moradora da Rua Humaitá, 79 anos). 

 

“Melhor muito cem vezes mais. Porque cheguei oito horas da noite em Prazeres (Hosp. Novo) 

e fui atendida de madrugada” (Moradora da Rua Humaitá, 59 anos). 

 

“Melhor. Não tem comparação em relação a atendimento, conforto” (Moradora da Rua 

Humaitá, 33 anos). 

 

As pessoas que apontaram o atendimento na UPA como “pior” levantaram como 

causas o longo tempo de espera para o atendimento, o mau tratamento por parte dos 

profissionais da saúde e a diferença em termos da qualidade da prestação do serviço de saúde 

em função dos profissionais de plantão. 

 

“Pior. A demora, o tratamento foi horrível, eles tratam a pessoa como lixo” (Moradora da 

Rua Dois Irmãos, 29 anos). 

 

Quanto ao grupo morador/usador dos apartamentos, 44% das pessoas apontaram a 

prestação do serviço de saúde na UPA como “melhor” em relação a outras unidades de saúde. 

Logo após aparece a opção “pior” sendo apontada por 37% dos residentes dos apartamentos, 

enquanto 19% desses residentes disseram que não havia diferença entre a prestação dos 

serviços da UPA e de outras unidades (Figura 19). 
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Figura 19. Quantidade de morador/usador das casas e apartamentos que responderam se o 

atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada foi melhor, pior ou igual 

comparado com os prestados em outras unidades públicas de saúde usadas por eles. Fonte: Entrevista 

direta no primeiro e segundo semestre de 2012.  

 

Como justificativa por terem afirmado que a UPA era melhor do que outras unidades 

de saúde já usadas os moradores/usadores dos apartamentos apontaram: o curto tempo de 

espera pelo atendimento, organização e conforto. 

 

“Melhor. Porque foi rápido e o conforto foi bom. Nos outros hospitais não tem sala de espera 

com ar condicionado, água, chamada no visor e segurança logo perguntando o que você tem” 

(Moradora de apartamento, 47 anos). 

 

 “Melhor. Para o nível público foi bom pela rapidez” (Moradora de apartamento, 36 anos). 

 

“Melhor. Porque é organizado e é mais rápido, mas a triagem quer fazer papel de Deus e já 

me prejudicou por causa disso. Tá deixando a desejar” (Moradora de apartamento, 49 anos). 

 

Contrariamente, as pessoas que apontaram o atendimento da UPA como “pior”, 

revelaram como justificativa, o longo tempo de espera pelo atendimento e pela saída dos 

resultados de exames coletados na UPA Barra de Jangada. 

 

“Pior. Assim que inaugurou era ótimo e agora os médicos desapareceram. As vezes penso em 

ir para UPA, mas não vou prefiro ficar em casa” (Moradora de apartamento, 44 anos). 

 

“Pior. Porque foi muito demorado, passei bem duas horas. O médico não tá atendendo e 

demora demais” (Morador de apartamento, 51 anos). 
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“Pior. Convênio particular é mais pelas pessoas porque é menos gente. As clínicas são 

sempre melhores” (Moradora de apartamento, 62 anos). 

 

“Pior. Porque demora muito e eu tava com dengue e o exame só podia pegar no outro dia” 

(Moradora de apartamento, 51 anos). 

 

A oposição entre as opiniões acima expostas pode estar relacionada ao fato de em um 

determinado dia ter havido mais pacientes do que em outros, fazendo com quem em alguns 

dias as pessoas tivessem esperado mais pelo atendimento.  

Ademais, não se pode deixar de considerar ainda, que essas realidades vivenciadas 

pelas pessoas na UPA Barra de Jangada podem estar relacionadas à qualidade do serviço 

público de saúde prestado pela equipe de plantão. Isto, tendo em vista que a reclamação do 

longo tempo de espera pelo atendimento não veio acompanhado da reclamação da 

superlotação da UPA, mas de uma demora sem razões aparentes para os usadores, o que 

poderia estar ligado à agilidade de umas equipes de plantão em detrimento de outras. O que 

reforça a hipótese de que a qualidade do serviço público de saúde prestado pela UPA Barra de 

Jangada pode de fato estar condicionada pela qualidade das equipes de plantão.  

Dentro do grupo morador/usador das casas 3 pessoas apontaram o atendimento da 

UPA como “pior”, tendo duas delas relatado que o tratamento foi péssimo pelo menos em 

uma das vezes em que elas usaram a UPA.  

 

“A gente reza pra equipe que tá lá ser boa e tá perfeito” (Moradora da Rua Humaitá, 59 

anos). 

 

“Pior. Quando eu fui pra mim foi bom, quando eu fui pra minha filha foi ruim, o caso não foi 

resolvido, esperei pra ir pra clínica particular. Minha filha quase perdeu o pé. Da triagem ela 

foi liberada e não passou pelo médico, nem passaram raio-x. Eu só vou pra UPA caso seja 

tarde. A estrutura é ótima era pra ser dez, com ar-condicionado. As vezes na recepção as 

moças conversam e a gente esperando. Uma vez, só tinha uma pessoa pra ser atendida e eu 

esperei duas horas pra ser atendida (Moradora da Rua Dois Irmãos, 31 anos).     

 

Desse modo, vê-se que a insatisfação revelada pelas pessoas, fazendo-as apontar o 

atendimento da UPA como pior, não é baseada em uma experiência isolada de apenas uma 

única ida à UPA. Essas pessoas usaram a UPA mais de uma vez e dentre as vezes que a 

usaram conseguiram perceber mudanças quanto à qualidade do serviço prestado.  

Embora 21,5% das pessoas do grupo morador/usador das casas e 37% dos 

moradores/usadores dos apartamentos tenham apontado o atendimento da UPA como “pior”, 

86% dos moradores/usadors das casas e 100% dos moradores/usadores dos apartamentos 
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disseram que a UPA trouxe melhoria para as suas vidas, principalmente em função de ter nas 

proximidades de suas residências um atendimento médico, embora muitos deles tenham 

apontado que outras unidades de saúde são melhores que a UPA Barra de Jangada. 

 No entanto, é importante destacar que um dos 2 moradores/usadores das casas que 

apontaram que a construção e funcionamento da UPA não trouxe melhorias para suas  vidas, 

justificaram sua opinião em função da má qualidade do serviço de saúde prestado quando 

usou a UPA Barra de Jangada. 

 

“[Referindo-se à pergunta se a UPA havia trazido melhoria para a vida dela] Não. Se fosse 

um atendimento satisfatório até poderia mudar, mas em termos de saúde não mudou. O que 

trouxe foi mesmo valorização. O atendimento é só quando você tá morrendo. Os profissionais 

não tem satisfação em trabalhar, são despreparados” (Moradora da Rua Dois Irmãos, 29 

anos).   

 

Ademais, com base nos dados apresentados, embora a UPA não venha garantindo 

confiança e bem estar a alguns moradores que a utilizaram, o acesso facilitado aos serviços 

públicos de saúde em função da sua localização vem gantantindo melhoria de vida aos 

moradores do entorno imediato de uma maneira geral.   

Como vimos, a maioria reconheceu que a UPA trouxe melhorias para as suas vidas, o 

que não os impediu de, a partir de suas experiências na UPA Barra de Jangada, discorrer 

sobre o que poderia ser feito para que o serviço público de saúde prestado naquela UPA fosse 

melhor.  

Vale sublinhar que 36% e 19% dos moradores/usadores das casas e apartamentos, 

respectivamente, disseram que a UPA não precisa de melhoria, tendo atingido sua máxima 

potencialidade para garantir qualidade, no que tange ao serviço estudado e, aos seus usadores.  

A resposta “não sei” apareceu ainda como resposta de 12,5% dos moradores/usadores dos 

apartamentos. 

Em seguida às respostas “a UPA não precisa de nada” e “não sei”, podemos observar 

no Quadro 7 as sugestões apontadas espontaneamente pelas pessoas dos dois grupos para o 

melhoramento dos serviços prestados na UPA Barra de Jangada. 
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Quadro 7. Sugestões dos moradores/usadores das casas e apartamentos para potencializar o serviço 

público de saúde prestado na Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Entrevista 

direta realizada com os moradores/usadores do entorno imediato no primeiro semestre de 2012. Nota: 

* Número de vezes que a sugestão apareceu. 

 

 
Talvez, essas lacunas observadas durante as vivências das pessoas ao usarem a UPA 

Barra de Jangada, expressas acima em forma de sugestões, expliquem o fato de 50% dos 

moradores/usadores de ambos os grupos estarem apenas “satisfeitos” com o serviço de saúde 

prestado naquela unidade de saúde (Figura 20). 

 

Grupo morador/usador das casas 

Humanização no atendimento (4)* 

Integração PSF-UPA com marcação de consultas na 

UPA (2) 

Mais médicos no atendimento (2) 

Ampliação da sala de medicação (1) 

Mais leitos no berçário (1) 

Atendimentos Odontológico (1) 

Agilidade nos resultados dos exames (1) 

Mais leitos no berçário (1) 

Mais especialidades médicas (1) 

Agilidade na triagem (1) 

Aumento do tamanho da UPA (1) 

Aumento do número de funcionários (1) 

 

Grupo morador/usador dos 

apartamentos 

Não sabe (2) 

Agilidade na triagem (2) 

Mais médicos no atendimento (2) 

Mais especialidades médicas (1) 

Aumentar o tamanho da UPA (1) 

Aumentar o número de funcionários (1) 

Gestão mais atuante e próxima das pessoas (1) 

Mais equipamentos para exames (1) 

Ortopedista 24h (1) 

Fazer internações e tratamentos (1) 

Mais ambulância (1) 

Humanização no atendimento (1) 
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Figura 20. Grau de satisfação dos moradores/usadores do entorno imediato em relação aos serviços 

prestados pela Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Entrevista direta realizada 

com os moradores/usadores do  entorno imediato da UPA Barra de Jangada no primeiro semestre de 

2012. 

 

No grupo morador/usador dos apartamentos, o grau de satisfação “regular” aparece em 

segundo lugar, apontado por 25% dos entrevistados, aparecendo o grau de satisfação “muito 

satisfeito” em terceiro lugar apontado por 19% dos entrevistados.  

Enquanto o grau de satisfação “muito satisfeito” indicado por 36% dos entrevistados,  

desponta em segundo lugar no grupo dos moradores/usadores das casas. Assim, os 

moradores/usadores das casas parecem estar mais satisfeitos, de uma maneira geral, com a 

UPA, pelo conjunto dos impactos socioambientais trazidos por ela. Tendo em vista que 

apenas uma pessoa de cada grupo relatou estar “muito insatisfeita” em relação ao atendimento 

prestado na UPA Barra de Jangada. 

Como já foi tratado no primeiro capítulo, apesar das UPAs terem sido idealizadas 

como unidades de saúde de média complexidade e estarem localizadas entre as unidades 

básicas e os grandes hospitais, a maioria da demanda realizada pelos usadores diz respeito a 

doenças que poderiam ter sido tratadas nos Postos de Saúde da Família (PSF) mas também já 

discutimos esta problemática e seus desafios em momento anterior. 

Esta realidade justificaria o fato de, durante a consulta, o profissional de saúde 

contemplar as diversas dimensões da vida das pessoas, as quais interferem diretamente no seu 

estado de saúde. Posto que muitas das debilidades de saúde que levam as pessoas a 

procurarem a UPA estão ligadas as condições socioambientais no qual cada indivíduo está 

inserido. 
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Para tanto foi perguntado a cada entrevistado do grupo morador/usador do entorno 

imediato, qual foi o diagnóstico dado pelo médico quando eles haviam procurado a UPA, a 

fim de averiguar, ainda que muito limitadamente, as doenças que apareceriam e na tentantiva 

de perceber se haveria relação entre estas e as condições socioambientais das pessoas. E isso 

enfatizando a importância das pessoas serem tomadas como seres completos dentro da prática 

em saúde pública. 

No quadro abaixo estão expressos todos os problemas de saúde que levaram os 

entrevistados do grupo morador/usador a procurarem a UPA Barra de Jangada, seguidos do 

número de pessoas que os citaram (Quadro 8). 

 

Grupo Morador/usador total (30 pessoas) 

Hipertensão (7)* 

Dengue (6) 

Ouvido/garganta/nariz (4) 

Trauma (3) 

Asma (2) 

Ingestão de bebida alcóolica em excesso (2) 

Infecção urinária (2) 

Virose (2) 

Afecções na pele (1) 

Alergia/intoxicação/tosse (1) 

Stress (1) 

Crise renal (1) 

Problemas no estômago (1) 

Problemas reumáticos (1) 

 

 

Quadro 08. Doenças que levaram os moradores/usadores do entorno imediato a procurarem a 

Unidade de Pronto Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Entrevista direta realizada com os 

moradores/usadores do entorno imediato no primeiro semestre de 2012. Nota: * Número de pessoas 

que citaram a enfermidade.  
 

Como pode ser observado, de fato, a maior parte das doenças levantadas pelos 

entrevistados talvez tenha muito mais relação congênita do que socioambiental, o que não é 

escopo deste trabalho analisar. No entanto, não deixam de aparecer também doenças que têm 

como causa as condições ambientais em cada indivíduo vive, como a dengue, que apareceu 

como a segunda doença mais recorrente dentro do grupo analisado no entorno da própria UPA 

Barra de Jangada. 

Além das condições ambientais, alguns “maus” hábitos de alimentação, por exemplo, 

podem estar relacionados ao aparecimentos de doenças como a hipertensão, campeã dentre as 

doenças citadas. O que poderia ser amenizado caso alguns hábitos alimentares fossem 
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alterados, o que, por sua vez, poderia ser posto pelo médico no momento da consulta 

juntamente com o método da simples medicação, o único usado na prática em saúde.  

Portanto, o que se almeja é apenas uma visão menos remediadora e mais promotora de 

saúde no momento da consulta.  

Prática esta que não foi vivenciada por nenhum dos moradores/usadores da UPA, 

tendo em vista que nenhuma relação entre as doenças e outras dimensões “externas” e ao 

mesmo tempo ligadas às pessoas foi realizada no momento da consulta. Nem mesmo nos 

casos diagnosticados de dengue, o qual nos parece o mais expressivo quanto à sua relação 

com as condições do ambiente dentro do quadro das doenças levantadas. 

Abaixo estão relatadas falas de alguns dos entrevistados que complementaram o “não” 

dado por eles quando indagados se o médico fez alguma pergunta no momento da consulta 

sobre as condições do ambiente onde eles vivem.  

 

“Nem todos os médicos atendem bem, parecem que estão com pressa nem olha pra cara da 

gente” (Moradora de apartamento, 55 anos). 

 

“Na consulta a gente nem tem o direito de falar. Uma vez ele disse “mãezinha o médico sou 

eu” (Moradora de apartamento, 49 anos). 

 

“Nunca fizeram esse tipo de pergunta” (Moradora de apartamento, 33 anos). 

 

 

Esta realidade não é vivenciada exclusivamente pelos usadores do sistema público de 

saúde, mas também por aqueles que pagam planos privados de saúde, parecendo ser a prática 

humanizadora em saúde um dos maiores desafios da atualidade no que tange ao sistema de  

saúde como um todo; sendo este um reflexo de um modelo de saúde fragmentado aliado a 

poucas cobranças. No sistema privado ainda se tem ao menos uma qualidade mínima porque 

os clientes enquanto tais reclamam pelos serviços que pagam, enquanto as pessoas que usam o 

serviço público de saúde, muitas vezes, se contentam com o que lhe é oferecido uma vez que 

já é esperado que os serviços púlicos sejam de má qualidade. 

Ademais, no total dos moradores/usadores do entorno imediato (30 pessoas)  

aproximadamente 73% dos entrevistados disseram ter confiado que os seus problemas de 

saúde seriam resolvidos na UPA, enquanto apenas 27% disseram não ter confiado. 

Dentre os que disseram que confiaram  que seus problemas de saúde seriam resolvidos 

na UPA, eles apontaram como principal motivo a confiança no médico para resolver os 

problemas de saúde.  
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“Porque tem uma triagem e eles encaminham logo para o médico” (Moradora da Rua Dois 

Irmãos, 39 anos). 

 

“Porque eu acho os médicos de lá competentes. Os médicos são os mesmos da UPA, das 

clínicas. O que muda é lugar mais chique ou não” (Moradora da rua Dois Irmãos, 58 anos). 

 

“Porque os médicos tão lá pra isso” (Moradora de apartamento, 36 anos). 

 

Toda essa confiança que se tem na profissão médica, a qual lida diretamente com a 

“manuntenção” da vida, poderia ser utilizada também para promover vida, a partir da 

contemplação das múltiplas relações entre a saúde e as diversas dimensões da vida, a partir da 

realidade de cada indivíduo no momento da consulta, sempre que possível. Tendo em vista 

que os “conselhos” e as informações trocadas com um médico podem ser mais eficazes para 

“plantar” novas idéias e quiçá promover mudaças nas relações do homem com o ambiente ao 

seu redor. 

Apareceram ainda como motivos para as pessoas terem confiado na UPA o fato delas 

já terem ido outras vezes neste objeto espacial e terem resolvido seus problemas de saúde. 

Quanto às pessoas que disseram não confiar na UPA para resolver seus problemas de saúde, e 

que mas mesmo assim se dirigiram a ela, apontaram como principal razão para esta não 

confiança: o despreparo médico, a dificuldade para ser atendido em dias de grande demanda, 

a não confiança em hospitais públicos e a agilidade da UPA no resolver melhor os casos mais 

graves.  

 

“Os médicos estão sendo formados de qualquer jeito, muitos erros médicos. Depois da 

criação da virose nenhum médico se preocupa com a especificação da doença. Não tem como 

confiar. Estamos precisando de uma supervião mais eficiente na relação humana 

paciente/profissional, basicamente humanização” (Moradora da Rua Humaitá, 59 anos). 

 

“A gente nunca vai confiando, porque muda de médico pra médico” (Moradora de 

apartamento, 62 anos). 

 

“Porque a maioria das vezes quando tem muita gente eles dizem que é virose e manda pra 

casa” (Morador da Rua Dois Irmão, 19 anos). 

 

“Não é bem confiança, vai pra o hopistal porque tá com problema” (Moradora da Rua 

Sertãozinho, 52 anos). 

 

“Fui pela proximidade, porque a gente faz idéia que hospital público tem fama ruim” 

(Moradora  de apartamento, 53 anos). 
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“Não confio, porque já fui outras vezes e eles atendem bem casos graves” (Moradora de 

apartamento, 32 anos). 

 

Como pôde ser observado, a implantação e o funcionamento da UPA Barra de Jangada 

trouxeram mudanças que estão se processando no seu entorno imediato e estão sendo sentidas 

pelos moradores/usadores que estão dentro deste recorte espacial, e ao que parece vem 

promovendo melhoria de vida a este grupo. 

Mas, embora de uma maneira geral, o grupo total dos moradores/usadores do entorno 

imediato tenha reconhecido que a UPA trouxe melhorias para suas vidas e terem relatado 

estarem em sua maioria satisfeitos com a UPA, isto não significa que esta unidade de saúde 

tenha alcançado sua máxima potencialidade para promover desenvolvimento socioambiental 

em sentido pleno. Daí, as sugestões desse grupo para que a UPA possa transpor os desafios 

que impedem o alcance desse desenvolvimento, a partir do qual os usadores dos serviços de 

saúde prestados na UPA Barra de Jangada serão os principais beneficiados. 

Diante dos dados apresentados e discutidos, percebe-se ainda que em menor 

expressão, os moradores/usadores sentem a necessidade de ter acesso a uma saúde pública 

que o contemple enquanto pessoa única e subjetiva em detrimento de percebê-los enquanto 

uma “doença” que precisa de cura. 

Somente a partir de “inovações” de natureza material, as quais parecem estar mais 

bem encaminhadas nas UPAs, e de natureza imaterial, poderemos dizer que estamos ao menos 

no caminho da promoção de desenvolvimento socioambiental ainda que longe de alcançá-lo. 

Pois somente a partir de uma mudança no âmbito na prática médica será possível pensar este 

desenvolvimento, pois a dimensão material também necessária parece que já nos está posta.   

Adiante, apresentaremos os resultados da pesquisa realizada com o grupo dos usadores 

dos serviços públicos de saúde prestados na UPA Barra de Jangada, e isto com o objetivo de 

apreender e discutir em que medida a UPA vem promovendo melhoria de vida às pessoas, 

satisfazendo com plenitude suas necessidades no campo da saúde pública. O que nos dará 

subsídios para discutir os impactos do funcionamento da UPA estudada na dimensão da 

psicosfera em uma escala externa ao entorno imediato. Uma vez que as pessoas que 

compuseram o grupo dos usadores foram pessoas residentes de outros muncípios, cidades e 

bairros, guardando similaridades apenas pelo fato de serem usadores dos serviços públicos de 

saúde, prestados pela UPA Barra de Jangada. 
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5.2.2 - Grupo dos Usadores 

 

Com este grupo foram realizadas 110 entrevistas das quais 85 foram realizadas com 

mulheres e 25 com homens. A maioria dos entrevistados deste grupo tinha idade entre 26 e 35 

anos (34% dos entrevistados), seguidas das faixas etárias de 36 a 55 anos (32%), de 16 a 25 

anos (24%), mais de 56 anos (9%) e até 15 anos (1%)
32

. 

Do total do grupo usador, aproximadamente, 65,5% dos entrevistados já tinham usado 

a UPA anteriormente, enquanto os 34,5% restantes tinham-na usado pela primeira vez. A 

principal razão que levou os usadores a procurarem a UPA Barra de Jangada foi a 

proximidade deste objeto espacial em relação às suas residências e/ou local de trabalho. 

Tendo sido o fator proximidade apontado por 46 das 72 pessoas que já usaram a UPA mais de 

uma vez e por 22 das 38 pessoas que a haviam usado pela primeira vez. Quando perguntamos 

o porquê daqueles usadores terem escolhido a UPA Barra de Jangada, obtivemos o seguinte: 

 

“Porque é perto da minha casa e o ônibus me deixa na porta da UPA” (Usador, 36 anos, 

entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

“Porque é mais perto de Piedade onde eu estou” (Usador, 35 anos, entrevista concedida em 

11/07/2012). 

 

“Porque é mais perto de casa e se for pra outro hospital manda passar aqui nas UPAs” 

(Usador, 39 anos, entrevista concedida em 04/07/2012). 

 

“Porque é a mais próxima e os outros hospitais grandes só aceitam quando passa pela UPA” 

(Usador, 18 anos, entrevista concedida em 02/07/20120). 

 

“Porque fica mais próximo do meu emprego” (Usador, 35 anos, entrevista concedida em 

06/07/2012). 

 

“Porque é próximo da gente” (Usador, 41 anos, entrevista concedida em 17/07/2012). 

 

Importante salientar que no grupo das pessoas “recorrentes”
33

 na UPA Barra de 

Jangada, outros fatores da escolha desta UPA foi o bom atendimento, a rapidez e o bom 

tratamento dos profissionais que trabalham nela, tendo 20 das 72 pessoas recorrentes 

apontado esta razão. 

 

                                                           
32

 A divisão destas faixas etárias não se baseou em nenhuma classificação específica, foi feita aleatoriamente 

pelo autor, porque essas informações são apenas complementares. 
33

 A palavra recorrente está sendo utilizada para classificar o grupo de pessoas que usou a UPA Barra de Jangada 

mais de uma vez.  
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“Porque o atendimento daqui é ótimo” (Usador, 31 anos, entrevista concedida em 

17/07/2012). 

 

“Porque essa UPA é a melhor que tem” (Usador, 35 anos, entrevista concedida em 

06/07/2012).  

 

“Porque é perto da minha casa e da outra [referindo-se aos atendimentos anteriores na UPA 

Barra de Jangada] vez foi rápido” (Usador, 37 anos, entrevista concedida 12/07/2012). 

 

“Porque o atendimento é bom e faz todos os exames… recebe bem as pessoas” (usador, 64 

anos, entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Porque é boa eu gosto dela. Sou bem atendida das duas vezes” (Usador, 48 anos, entrevista 

concedida em 03/07/2012). 

 

“Porque o atendimento é mais rápido e somos bem mais recebido” (Usador, 38 anos, 

entrevista concedida em 03/07/2012).  

 

Tendo aparecido ainda outros motivos que explicam o fato das pessoas recorrentes 

terem procurado a UPA Barra de Jangada: porque tinha ortopedista (duas pessoas), porque 

não gostou de outra UPA (duas pessoas), porque faz exame (duas pessoas), porque outro 

hospital mandou procurar a UPA Barra de Jangada (duas pessoas), porque não tinha dinheiro 

para ir para outra unidade de saúde (uma pessoa), porque pensou que o atendimento seria 

rápido (uma pessoa), porque amigos e familiares disseram que esta UPA era boa (uma pessoa) 

e porque pensou que seria atendido (uma pessoa)
34

. 

 

“Porque foi indicado pelo hospital de Prazeres. Porque lá não tinha ortopedista” (Usador, 27 

anos, entrevista concedida em 03/07/2012).   

 

“Porque a UPA da Imbiribeira nunca tem pediatra” (Usador, entrevista concedida em 

30/06/2012). 

 

“Porque a da Imbiribeira [UPA] é péssimo o atendimento [você] chega vivo e [sai] morto” 

(Usador, 47 anos, entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Porque assim que você chega eles pedem logo exame. Se eu tivesse ido pra Prazeres… passa 

remédio e faz exame quando tá morrendo” (Usador, 24 anos, entrevista concedida em 

11/07/2012). 

 

“Porque eu pensei que ia ser atendida com dor no pescoço e mandou eu ir pra o 

ambulatório” (Usador, 31 anos, entrevista concedida em 19/07/2012). 

                                                           
34

 Quando contamos todos os usadores recorrentes que reponderam porque tinham escolhido ir à UPA Barra de 

Jangada, percebemos que chegamos a um número superior aos 72 usadores recorrentes, isto se deu porque mais 

de uma pessoa apontou mais de um motivo que a teria feito escolher a UPA Barra de Jangada.  
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Quanto ao grupo das pessoas que usaram a UPA pela primeira vez, logo após o fator 

proximidade, outra razão apontada pelos entrevistados foi a indicação de amigos e familiares 

que já haviam usado esta UPA e a tinham como uma boa referência na prestação de serviço 

público de saúde. 

 

“Porque dizem que é a melhor” (Usador, 32 anos, entrevista concedida em 04/07/2012). 

 

“Porque o povo fala tanto que é bom que eu vim” (Usador, 33 anos, entrevista concedida em 

06/07/2012). 

 

“Porque as pessoas dizem que é boa” (Usador, 27 anos, entrevista concedida em 

06/07/2012). 

 

“Porque me indicaram” (Usador, 29 anos, entrevista concedida em 19/07/2012). 

 

“Porque minha amiga disse que era boa” (Usador, 27 anos, entrevista concedida em 

19/07/2012). 

 

Como pôde ser observado, foram múltiplas as razões que levaram as pessoas a 

escolherem a UPA Barra de Jangada para atenderem suas necessidades de saúde. No entanto, 

estar perto desta unidade de saúde é uma importante circunstância definidora do fluxo da 

demanda. Isto porque, mesmo as pessoas que já usaram a UPA Barra de Jangada por mais de 

um vez e não tiveram boas experiências - pelo longo tempo de espera para o atendimento e 

por um atendimento médico insatisfatório - voltaram pela sua proximidade. Além do que a 

condição financeira também impossibilita que elas se dirijam para outras unidades de saúde. 

Este fator pode também ser um definidor da demanda para a UPA Barra de Jangada. 

 

“Porque fica próximo da minha casa. Mas, eu não gostei não. Um médico disse que meu filho 

não tinha nada, quando eu vim pra outro médico olhar, meu filho tava com pneumonia” 

(Usador, 26 anos, entrevista concedida em 05/07/2012).  

 

“Porque se eu tivesse dinheiro ia pra outro pago e [a UPA] é mais perto de casa” (Usador, 

26 anos, grupo aleatório Jun/2012). 

 

“Porque eu achei que o atendimento era mais rápido. Mas, não resolveu nada [este usador 

foi liberado na triagem e não foi atendido pelo médico]” (Usador, 30 anos, entrevista 

concedida em 19/07/2012).  
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Tinha razão M. Santos quando dizia que a proximidade dos serviços é importante para 

aproximar os indivíduos da sua condição de cidadão, isto porque a localização dos objetos 

espaciais de prestação de serviços sociais, por ser tão diferencial e contrastante no território 

brasileiro, exime grande número de pessoas do seu uso. “Às vezes, tais bens e serviços 

simplesmente não existem na área, às vezes não podem ser alcançados por questão de tempo 

ou de dinheiro. […] os pobres de recursos, são prisioneiros do lugar, isto é, dos preços e das 

carências do lugar” (SANTOS, 2007, p. 139-140). 

Isto porque a maioria dos entrevistados, aproximadamente, 93%, residem no 

município de Jaboatão dos Guararapes, tendo despontado dentro deste município os bairros de 

Barra de Jangada (17%), Prazeres e Piedade com (14,5%), Cajueiro Seco (11%) e Candeias 

(10%), com o maior número de usadores entrevistados. Foram atendidos ainda moradores dos 

bairros: Comporta, Curcurana, Dom Helder, Guararapes, Jaboatão Velho, Jardim Jordão, 

Jardim Piedade, Jardim Prazeres, Lagoa das Garças, Marcos Freire e Muribeca, todos 

pertencentes ao município de Jaboatão dos Guararapes.  

A UPA Barra de Jangada ainda abrangeu moradores dos municípios do Cabo de Santo 

Agostinho, bairro de Pontezinha (5,5%), e Recife com moradores dos bairros de Boa Viagem 

e Jordão Baixo (2%). 

Como podemos notar, são, em sua maioria, bairros adjacentes ao bairro Barra de 

Jangada, reforçando a proximidade entre a UPA estudada e o local de residência e/ou local de 

trabalho dos usadores desta UPA, pelo menos em relação aos usadores entrevistados. Mas, 

estas informações reforçam ainda a importância da implantação da UPA Barra de Jangada 

naquele lugar, posto que, a partir desta UPA, a rede de serviço público de saúde tornou-se 

mais real para as pessoas que precisam: 60 das 110 pessoas entrevistadas disseram que, antes 

da UPA Barra de Jangada ser construída, dirigiam-se para o Hospital Novo de Prazeres, 

mesmo não gostando dos serviços lá prestados, pois esta era a unidade de saúde mais 

próxima. Quando perguntados aonde se dirigiam para atenderem suas necessidades por saúde 

os entrevistados responderam: 

 

“Novo de Prazeres, porque não tinha outro em Prazeres” (Usador, 29 anos, entrevista 

concedida em 30/06/2012). 

 

“Hospital Novo de Prazeres, porque é o único em Prazeres” (Usador, 49 anos, entrevista 

concedida em 30/06/2012). 

 

“O de Prazeres, porque eu moro perto, mas ali não vale nada” (Usador, 72 anos, entrevista 

concedida em 05/07/2012). 
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“Novo de Prazeres porque era o único que tinha” (Usador, 27 anos, entrevista concedida em 

12/07/2012). 

 

“Hospital Novo porque infelizmente não podia pagar um plano” (Usador, 20 anos, entrevista 

concedida em 04/07/2012). 

 

“Novo de Prazeres não tinha outra opção” (Usador, 40 anos, entrevista concedida em 

19/06/2012). 

 

“Geral de Prazeres porque os [hospitais] de Jaboatão e outros são distantes” (Usador, 55 

anos, grupo aleatório Jun/2012).  

 

Logo após o Hospital Novo de Prazeres, apareceu o PSF como a unidade de saúde 

para onde as pessoas se dirigiam antes da construção da UPA Barra de Jangada, tendo sido 

apontado por 11 das 110 pessoas entrevistadas. Aparecendo logo depois o Hospital da 

Restauração e clínicas particulares apontado por cinco pessoas cada, a Policlínica Jamaci 

Medeiros em Ponte dos Carvalhos apontado por quantro pessoas, Policlínica do Curado, 

Mendo Sampaio, Hospital Infantil, Santa Elisa e Oswaldo Cruz apontados por três pessoas 

cada, Otávio de Freitas e IMIP por duas pessoas e Policlínica de Afogados, Pan de Areias, 

Hospital Geral de Jaboatão, Hospital Português, Hospital Barro Lima e Torres Galvão 

apontados por  uma pessoa cada. É válido tomar nota de que três usadores disseram nunca 

terem ido em outro hospital
35

. 

 

“Pan de Areias, porque lá o atendimento é bozinho” (Usador, 47 anos, entrevista concedida 

em 02/07/2012). 

 

“Pra o Infantil do Cabo, porque era um hospital pra criança” (Usador, 25 anos, entrevista 

concedida em 02/07/2012). 

 

“Restauração, porque era o mais fácil que eu sabia ir” (Usador, 62 anos, entrevista 

concedida em 30/06/2012). 

 

“Posto de saúde perto de casa porque era o mais perto” (Usador, 19 anos, entrevista 

concedida em 30/06/2012). 

 

“24h de Ponte dos Carvalhos [Policlínica Jamaci Medeiros] ou Mendo Sampaio porque não 

tinha outro” (Usador, 24 anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

                                                           
35

 A contagem do número de pessoas que apontaram a unidade de saúde para onde se dirigiam antes da 

construção da UPA Barra de Jangada soma mais de 110 pessoas, porque mais de uma pessoa apontou mais de 

uma unidade de saúde que normalmente usava anteriormente a UPA. 
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“Hospital Português porque meu plano cobre lá” (Usador, 18 anos, entrevista concedida em 

19/07/2012). 

 

“IMIP. Melhor hospital do mundo” (Usador, 26 anos, grupo aleatório Jun/2012).  

 

Interessante tomar nota que a UPA Barra de Jangada, embora não esteja promovendo 

desenvolvimento socioambiental em sentido pleno aos seus usadores, tem promovido um 

serviço público de saúde de maior qualidade com relação as que se tinha antes da implantação 

desta UPA.  

Isto pôde ser constatado quando perguntamos aos usadores se o atendimento na UPA 

Barra de Jangada havia sido melhor ou pior do que nas unidades de saúde usadas por eles 

antes da construção da UPA. Como resultado, aproximadamente, 62% apontaram que o 

atendimento na UPA era melhor enquanto 21% e 17% disseram que era pior e igual, 

respectivamente. Assim, embora a UPA não tenha explorado todas as suas potencialidades 

para garantir um serviço público de saúde capaz de promover desenvolvimento 

socioambiental, os serviços nela prestados vêm garantindo satisfação para grande parte dos 

seus usadores. Quando perguntados sobre o porquê do atendimento na UPA Barra de Jangada 

ter sido melhor ou pior do que em outras unidades já usadas pelas pessoas elas responderam: 

 

“Melhor. Porque eles examina direitinho e dá a medicação. É por dia. Tem plantão que é 

bom tem plantão ruim” (Usador, 60 anos, entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

“Melhor do que todas as UPAs. Porque os funcionários são educados e os médicos atendem 

bem” (Usador, 35 anos, entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

“Melhor. O atendimento foi bom, as pessoas são educadas” (Usador, 20 anos, entrevista 

concedida em 17/07/2012). 

 

“Melhor. Quando cheguei logo não fui bem atendida pelas enfermeiras. Hoje o médico é bom. 

É melhor porque eles ficam em cima, a higiene. Eu to aqui há três dias e eles só liberaram 

quando ele [referindo-se ao filho de 2 anos] ele tava bom” (Usador, 33 anos, entrevista 

concedida em 06/07/2012). 

 

“Com certeza melhor. Porque não tive problema aqui. Não sei porque é melhor. Aqui 

depende do turno que tá” (Usador, 34 anos, entrevista concedida em 06/06/2012). 

 

“Pior porque ela [referindo-se à filha de 7 anos] quebrou a clavícula e colocou tipóia e 

marcou pra hoje pra colocar o gesso e tirou raio-x e colocou tipóia e não colocou gesso e 

marcou pra 25 de julho pra vê como tá” (Usador, 35 anos, entrevista concedida em 

11/07/2012). 
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“Pior. Nunca mais eu piso aqui porque eu só gastei passagem. Se eu fosse bandida eu era 

bem atendida porque chega com tiro e ele atende” (Usador liberado na triagem, 35 anos, 

entrevista concedida em 06/07/2012). 

 

“Pior porque cheguei às 4h da manhã fui atendido às 8h da manhã. Muita demora” (Usador, 

27 anos, entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

“Pior. A primeira vez, segunda, terceira foi bom e hoje cheguei com dor e mandaram pra 

casa. A nota hoje é zero” (Usador, 53 anos, entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

“Igual. A mesma coisa. As pessoas não se preocupam com a saúde da gente… porque a gente 

não tá pagando trata a gente como cachorro” (Usador, 29 anos, entrevista concedida em 

11/06/ 2012). 

 

“A mesma coisa, não tem muita diferença não. Depende muito do plantão, tem plantão que 

você sofre” (Usador, 22 anos, entrevista concedida em 06/06/2012). 

 

Com isto, podemos afirmar que, apesar de toda “inovação” estética promovida pelas 

UPAs, os serviços de saúde ainda não são prestados com a qualidade almejada e de direito dos 

usadores. E vale reforçar que as carências da rede pública de saúde para garantir 

desenvolvimento socioambiental não são encobertas pela boa aparência física daquele objeto 

espacial. 

A aprovação da UPA Barra de Jangada, como um serviço público de saúde de 

qualidade, pelos usadores, está relacionada à forma como se deu o atendimento: se o usador 

foi atendido pelo médico ou liberado na triagem, ao tempo de espera pelo atendimento, à 

forma como foram tratados pelos profissionais que trabalham na UPA, dentre outros fatores. 

Desse modo, a prestação de um serviço público de saúde satisfatório, de qualidade aos 

usadores, pela UPA Barra de Jangada, pode de fato estar relacionado à equipe de plantão, a 

um profissional específico, tendo em vista que cada plantão conta com mais de um clínico e 

um pediatra no período noturno e diurno e muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

porteiros, atendentes, bem como ao volume da demanda pelo serviço de saúde em um 

determinado dia naquela UPA, dentro outros. 

Quando perguntamos aos usadores se eles ficaram satisfeitos com o procedimento 

realizado pelo médico para descobrir quais os seus respectivos problemas de saúde, 

constatamos que 75,5% responderam “sim”, ou seja, que estavam satisfeitos, enquanto 24,5% 

responderam “não” estarem satisfeitos
36

 (Figura 21). 

                                                           
36

 Essa percentagem foi realizada com o total de 90 entrevistados, porque 19 entrevistados foram liberados na 

triagem, portanto não foram atendidos pelo médico e não poderiam responder se haviam ficado satisfeitos ou não 
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Figura 21. Quantidade de usadores que responderam se estavam satisfeitos ou não com o 

procedimento médico realizado para diagnosticar seus problemas de saúde na Unidade de Pronto 

Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Entrevista direta realizada no primeiro e segundo semestres de 

2012. Nota: O dia 05/07/2012 se destaca como o dia com a avaliação menos positiva em relação ao 

atendimento da UPA Barra de Jangada. Havendo um conjunto de variáveis que influenciam a opinião 

dos usadores: especialidade médica procurada, qualidade do atendimento recebido, volume da 

demanda de pacientes, etc.   

 

 

Embora a maioria dos usadores tenha ficado satisfeita com o procedimento realizado 

pelo médico para diagnosticar os problemas de saúde, é importante salientar que a maioria das 

pessoas que disse não estar satisfeitas justificar suas insatisfações em função de uma prática 

médica fragmentadora, sem diálogo entre médico e paciente.  

  

“Não. Porque estava passando mal e ele mandou eu ir pra casa. Vim sábado e ele pediu pra 

retornar na segunda. Ele deveria ter feito o exame na hora porque dengue é urgente” 

(Usador, 40 anos, entrevista concedida em 14/06/2012). 

 

 “Não. Porque eu não acho que ela tá com virose e não passaram nenhum exame e a febre 

indo e voltando… é algum problema” (Usador, 55 anos, grupo aleatório Jun/2012).  

 

“Não. Ele [referindo-se ao médico] devia orientar o paciente, explicando ao paciente a 

doença e encaminhar pra outro especialista” (Usador, 26 anos, entrevista concedida em 

19/07/2012). 

 

                                                                                                                                                                                     
com o procedimento médico. E uma pessoa foi encaminhado da triagem para a assistente social e também não 

foi atendida pelo médico. Assim, 20 pessoas das 110 entrevistadas não foram atendidas pelo médico. 
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“Não. Porque ela tá com muita dor e mandaram voltar quarta se ela continuasse com dor” 

(Usador, 23 anos, entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Não. Porque ele deveria ter passado algum tipo de exame pra saber o que seria” (Usador, 

18 anos, entrevista concedida em 02/07/2012).  

 

“Mais ou menos. Porque ele não falou o que eu tinha só passou o remédio” (Usador, 25 anos, 

entrevista concedida em 04/07/2012). 

 

“Não. Porque ele nem tocou em mim, ele tem que examinar, diagnosticar. Parece que ele tem 

nojo da gente. O médico mandou abrir a boca e pronto e disse o que era. Se o paciente veio 

era porque tava doente” (Usador, 24 anos, entrevista concedida em 04/07/2012). 

 

“Não. Porque ele não fez nada, ficou mais no corredor do que na sala. Com ele não gostei fui 

pra sala da outra médica e ela deu atestado e passou nova medicação” (Usador, 33 anos, 

entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“Não. Ele nem olha pra cara da gente. Quando você escolhe uma profissão tem que saber o 

que tá fazendo, se é médico tem que estudar e saber o que o paciente tem” (Usador, 35 anos, 

entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

 “Não. Porque eu pensei que ele ia passar raio x. Fez só no olho. Eu tava com pressão alta e 

falaram pra mim que só ia me consultar quando tivesse acima de 18. É mais rápido de casa 

[referindo-se a UPA] e pra Prazeres é mais difícil. Tem médico que é excelente outros são 

horríveis” (Usador, 30 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“Ele nem olhou pra mim olhou. Começou a escrever e pronto. Não fica nem satisfeito nem 

não satisfeito, nem é água nem é vinho. Porque eu acho que coisa do governo é uma porcaria, 

o plano olha pra você e cuida mais. Quando eu tinha plano era outra coisa” (Usador, 44 

anos, 17/07/2012). 

 

Enfim, a UPA aproxima-se das pessoas, mas os médicos continuam afastados. O que 

nos remete ao problema da sua formação acadêmica. Porém, a maioria das pessoas que disse 

estar satisfeita com o procedimento médico demonstrou essa satisfação exatamente pelo 

contrário das falas acima, ou seja, pelo fato do médico ter feito exames e ter demonstrado 

preocupação com elas. 

 

“Fiquei porque fez exame de sangue só que pra chegar nesse diagnóstico vim aqui várias 

vezes e só hoje passaram exame de sangue. Disseram que ela tinha pneumonia e mandaram 

ela tomar antibiótico. Se os médicos fossem mais responsáveis com certeza [esta UPA traria 

melhoria para a vida do usador], só eu to vindo aqui e to prejudicando a minha filha” 

(Usador, 29 anos, entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

“Fiquei porque mandou logo tirar raio x e outros as vezes nem olha” (Usador, 36 anos, 

entrevista concedida em 11/07/2012). 
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“Sim. Porque ele passou um raio x e tem médico quem passa raio x e já passa exame” 

(Usador, 49 anos, entrevista concedida em 17/07/2012). 

 

“Fiquei satisfeito com o atendimento hoje porque esse médico que chegou foi ótimo ele brinca 

com as crianças e tudo é todo alegre” (Usador, 33 anos, entrevista concedida em 

06/07/2012). 

 

“Sim. Porque ele me explicou tudo direitinho e disse o que eu não poderia fazer” (Usador, 24 

anos, entrevista concedida em 06/07/2012). 

 

“Sim. Depois da primeira vez, que não foi boa porque não teve diálogo, os médicos 

conversaram e me deixaram a vontade” (Usador, 71 anos, entrevista concedida em 

05/07/2012). 

 

“Sim. Porque tirou raio x. Em outro hospital nem tira raio x e quando tira o médico nem tá 

mais” (Usador, 73 anos, entrevista concedida em 04/07/2012). 

 

“Fiquei. Porque ele não me enganou explicou o que eu tinha e mandou tirar raio x três vezes” 

(Usador, 44 anos, entrevista concedida em 19/07/2012). 

 

“Fiquei. O atendimento dele foi ótimo e tirou raio x duas vezes” (Usador, 40 anos, entrevista 

concedida em 19/07/2012). 

 

“Sim. Porque eles são bem atenciosos” (Usador, 20 anos, entrevista concedida em 

19/07/2012). 

 

“Sim. Porque ele analisou, escutou ela [referindo-se à filha de 13 anos] e disse que qualquer 

coisa volte” (Usador, 33 anos, entrevista concedida em 19/07/2012). 

 

Isto reforça que a insatisfação das pessoas em relação à prestação do serviço de saúde 

na UPA Barra de Jangada, pode estar relacionada a um profissional em particular, posto que 

em todos os dias em que foram realizadas as entrevistas houve pessoas satisfeitas e 

insatisfeitas com o processo de atendimento na UPA Barra de Jangada.  

 Assim, constatamos que, embora as UPAs venham garantindo satisfação à maioria 

dos seus usadores - seja pela boa estrutura física e pela localização dentro da RMR - , somente 

isto não basta para que as pessoas desfrutem de um serviço público de saúde pleno, aquele 

que não se limita apenas à existência do objeto espacial em si. 

Isto porque percebemos que as pessoas não se deixam enganar pela boa aparência da 

UPA Barra de Jangada, embora elas reconheçam o conforto que o prédio tem proporcionado 

quando comparado com outras unidades de saúde públicas como foi demonstrado. Pois as 

satisfações ou insatisfações dos usadores em relação à UPA sempre foram postas pelos 

entrevistados, levando em conta todo processo de atendimento, desde o cadastro até a saída do 
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atendimento médico. Assim, o conforto, a higiene, as chamadas pelas senhas através de 

visores eletrônico presentes na UPA Barra de Jangada não são os únicos fatores responsáveis 

pela satisfação plena de seus usadores, nem pela promoção de desenvolvimento 

socioambiental.   

Contudo, não podemos descartar o fato de que houve dias em que mais pessoas saíram 

da UPA satisfeitas com os serviços prestados do que em outros. Embora saibamos que cada 

indivíduo percebe o mundo e faz comparações a partir de suas experiências particulares.  

Quando as pessoas foram convidadas a fazer uma avaliação da UPA Barra de Jangada 

a partir de um grau de satisfação (satisfeito, muito satisfeito, regular, insatisfeito e muito 

insatisfeito), percebemos que de fato nenhum plantão havia atingido uma aprovação ou uma 

reprovação total
37

 (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Grau de satisfação dos usadores em relação ao atendimento realizado na Unidade de 

Pronto Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Entrevista direta realizada com os usadores da UPA 

Barra de Jangada no primeiro e segundo semestres de 2012. Nota: Os números na parte esquerda do 

gráfico expressam o número de usadores. 

 

 

Embora o grau “satisfeito” tenha aparecido como o mais apontado pelas pessoas, com 

exceção do dia 02 de julho, podemos perceber que os dias  30 de junho e 04 e 12 de julho 

foram os dias em que tivemos mais pessoas “satisfeitas” com os serviços prestados na UPA 

Barra de Jangada, cinco das 10 pessoas entrevistadas. Mas, é importante sublinhar que dentre 

                                                           
37

 Nesta imagem não consideramos os 10 usadores que compõem o grupo “usadores aleatório”, porque o 

objetivo foi analisar o grau de satisfação dos 10 usadores que usaram a UPA no mesmo dia. 
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esses dias o dia 04 se destaca com a maior aprovação, tendo em vista que o grau de 

“satisfeito” é logo seguido pelo grau “muito satisfeito”, enquanto nos outros dois dias o grau 

“regular” aparece logo em seguida. 

O dia 02 de julho se destaca no gráfico pelo fato de ter sido o único dia em que o grau 

“regular” aparece na frente do grau de “satisfeito”, sendo portanto, um dos dias em que os 

usadores apresentaram pouca satisfação em relação aos serviços prestados na UPA Barra de 

Jangada. 

A avaliação do serviço de saúde prestado na UPA Barra de Jangada como “regular”, 

pelos usadores do dia 02 de julho, está relacionada com o longo tempo de espera entre a 

triagem e o momento do atendimento pelo médico. Isto porque, quando os usadores do dia 02 

de julho foram perguntados o que poderia ser feito para melhorar o serviço prestado naquela 

UPA, cinco dos 10 entrevistados apontaram agilidade na triagem, seguida da sugestão de ter 

mais especialidades médicas, esta última apontada por 3 pessoas.   

Nos dias 03, 05, 11 e 19 de julho, embora o grau de “satisfeito” apareça em primeiro 

lugar, ele vem logo seguido dos graus “insatisfeito” e “muito insatisfeito”, demonstrando que 

embora o grau de “satisfeito” apareça em primeiro lugar não se trataram de dias em que os 

serviços de saúde prestados tenham sido avaliados muito positivamente. 

No entanto, embora muitos usadores tenham avaliado negativamente os serviços 

prestados na UPA Barra de Jangada, mais da maioria dos entrevistados, inclusive aqueles que 

avaliaram a UPA negativamente, quando perguntados se a construção da UPA Barra de 

Jangada havia trazido alguma melhoria para suas vidas, 76% responderam que “sim”. O que 

ocorreu em função principalmente de agora disporem de um atendimento, ainda que não 

totalmente satisfatório para alguns usadores, nas proximidades de seus lares e locais de 

trabalho. Quando perguntados se a UPA Barra de Jangada havia trazido melhorias para suas 

vidas, obtivemos: 

 

“Sim. As pessoas que não tem condições financeira de tá andando de ônibus ficou melhor” 

(Usador, 26 anos, entrevista concedida em 19/07/2012). 

 

“Sim. Pra o povo que não tem plano e mora aqui tem um hospital” (Usador, 18 anos, 

entrevista concedida em 19/07/2012). 

 

“Sim. Porque o hospital ficou mais perto, porque o HR [Hospital da Restauração] e o HC 

[Hospital das Clínicas] era mais longe” (Usador, 62 anos, entrevista concedida em 

30/06/2012). 
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“Sim. É bem limpo, o atendimento é melhor do que nos outros hospitais e aqui o povo daqui é 

mais educado” (Usador, 18 anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

“Com certeza. Porque antes era tudo difícil tinha que ir pra cidade [Recife], qualquer 

problema era pra [Hospital da] Restauração. Quando não tem na UPA ortopedista eles 

encaminham e antes eles mandavam a gente procurar e as vezes a gente não tinha condições 

pra pegar táxi essas coisas” (Usador, 48 anos, entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Sim. Com certeza. Porque tem onde ser atendido e em caso de raio x tinha que ir pra 

[Hospital da] Restauração e agora aqui faz” (Usador, 30 anos, entrevista concedida em 

04/06/2012). 

 

“Não só pra mim, mas pra comunidade de Barra [de Jangada]. Quando precisava de 

emergência ia pra Prazeres e até corria o risco de morrer no meio do caminho, além de longe 

o atendimento era péssimo” (Usador, 24 anos, entrevista concedida em 04/06/2012). 

 

“Com certeza. Porque querendo ou não tudo que envolve a saúde daqui é precário e a UPA 

melhorou” (usador, 18 anos, entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“Sim. Porque só tinha a opção do [Hospital] Novo de Prazeres. Era briga lá no Novo” 

(Usador, 37 anos,  entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“Sem dúvida. Porque você as vezes não tem condições de se deslocar pra outro lugar longe e 

quando é grave a UPA mesmo transfere” (Usador, 71 anos, entrevista concedida em 

05/07/2012). 

 

“Sim. Pra toda comunidade. Antes da UPA tinha que ir pra [Hospital da] Restauração que 

era ponto certo ou [Hospital] Getúlio Vargas e tendo a UPA não precisa” (Usador, 58 anos, 

entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

“Sim. Pelo fato de ser mais perto, não preciso gastar passagem pra vim e a UPA aqui foi bom 

apesar de todos os hospitais a gente tem o que reclamar” (Usador, 26 anos, entrevista 

concedida em 30/06/2012). 

 

“Sim. Não só pra mim como pra maioria porque só tinha o hospital novo e você morar num 

ambiente que só tem um hospital é ruim. E antes tinha que ir pra [o Hospital da] 

Restauração. Mas precisa melhorar” (Usador, 43 anos, entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

Quanto aos usadores que disseram que a UPA Barra de Jangada não trouxe melhoria 

para suas vidas (24% dos entrevistados), eles estavam insatisfeitos com o atendimento 

realizado pelo médico ou se trataram de pessoas que foram liberadas na triagem sem que 

houvesse atendimento médico. 

 

“Não. Porque a gente vem e eles mandam ir pra casa” (Usados, 25 anos, entrevista 

concedida em 11/07/2012). 

 



156 

 

“Não. Ficou igual porque já tinha o [Hospital] Novo [de Prazeres]. Quando começou era 

boa, muito boa e agora a qualidade tá ficando péssima. E saiu no repórter que o guarda deu 

na paciente porque ela tava brigando porque não tinha sido atendida” (Usador, 60 anos, 

entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

“Não. Nem pra mim nem pra minha família” (Usador, 42 anos, entrevista concedida em 

03/07/2012). 

 

“Não. Porque tirou o atendimento dos hospitais. Quando vai pra o hospital manda procurar a 

UPA, chega aqui com dor e não toma remédio nem nada” (Usador, 39 anos, entrevista 

concedida em 05/07/2012). 

 

“Não. O bom porque é perto, mas ser perto e não ter médico eficiente não adianta” (Usador, 

24 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“Não. Não vejo ninguém falar de melhoria, vejo só boniteza e o nome UPA, muita gente 

trabalhando sentado e o médico dormindo. Aqui só é gasto de passagem” (Usador, 35 anos, 

entrevista concedida em 06/07/2012). 

 

“Não. Porque é a primeira vez que eu vou num hospital. Eu não vou pra hospital porque o 

hospital público é sempre péssimo a não ser aquele que a gente pague” (Usador, 26 anos, 

entrevista dia aleatório Jun/2012). 

 

“Pra mim não. Porque eu quase não fico doente e quando vim hoje não resolveu. Tinha uma 

criança com trinta e nove graus e passou mais de meia hora pra ser atendida (Usador, 29 

anos, entrevista concedida em 19/07/2012). 

 

Entretanto, apesar da maioria dos usadores reconhecer que a UPA Barra de Jangada 

trouxe melhorias para suas vidas, os mesmos usadores também não deixaram de reconhecer 

que ela ainda precisa melhorar em muitos aspectos para garantir satisfação aos seus usadores 

e, ao mesmo tempo, promover o tão almejado desenvolvimento socioambiental. 

Quando os usadores foram perguntados o que poderia ser feito para melhorar os 

serviços prestados na UPA Barra de Jangada, aproximadamente, 19% responderam que “não 

precisa de nada” que estavam muito satisfeitos com os serviços prestado na UPA analisada.  

A resposta com o segundo maior percentual foi “não sei”, apontado por 

aproximadamente 16% dos entrevistados, os quais disseram não perceber o quê a UPA 

precisaria para melhorar, pelo fato, principalmente, de tê-la usado apenas uma vez.   

 

“Se melhorar pra melhor é bom, mas eu não sei… eu nunca mais ponho os pés aqui” 

(Usador, 53 anos, entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

“Como eu não venho muito não sei o que tá faltando” (Usador, 48 anos, entrevista concedida 

em 03/07/2012). 
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“Não sei achei bacana. Sempre se melhorar é melhor” (Usador, 54 anos, entrevista 

concedida 04/07/2012). 

 

“Sempre pode melhorar, mas eu não sei” (Usador, 30 anos, entrevista concedida em 

04/07/2012). 

 

“Nada pra falar porque foi minha primeira vez. Só o médico que foi grosseiro” (Usador, 19 

anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

Logo após as respostas “nada” e “não sei”, apareceu em primeiro lugar entre as 

sugestões dos usadores para melhorar os serviços de saúde prestados na UPA Barra de 

Jangada “humanização no atendimento” apontado por aproximadamente 14,5% dos usadores. 

Em alguns casos, as pessoas não falaram diretamente a palavra humanização. Mas, agrupamos 

nesta classificação sugestões e pedidos como: médicos e enfermeiros mais atenciosos, 

médicos que conversassem mais com os pacientes, dentre outros, como pode ser visto nas 

citações abaixo. 

 

“Enfermeiro ser mais educado, não sei se o salário deles é pouco e eles descontam na gente” 

(Usador, 23 anos, entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Precisa melhorar. O atendimento poderia ser melhor… as vezes o médico só olha e não faz 

exame e remédio eu dou em casa” (Usador, 30 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“Atendimento melhor dos médicos, examinar mais a criança, porque ele só olha e diagnostica 

pelo que a gente fala” (Usador, 31 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“Deveria melhorar. Deveria ter gente mais educado, porque a gente né cachorro não. 

Quando a gente dá uma mãozada a gente não é ruim não. Já morreu 82 pessoas com essa 

virose e eles estão esperando a gente morrer” (Usador, 35 anos, entrevista concedida em 

06/07/2012). 

 

“Melhorar toda a equipe de médico e enfermeira porque tem equipe que não trata bem” 

(Usador, 33 anos, entrevista concedida em 06/07/2012). 

 

“Ter mais humanidade, mais amor. Vi gente chorando e eles nada… uma pulseira verde pra 

quem tá com dor não existe” (Usador, 52 anos, entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

“Não ter negligência médica, o médico ter mais cuidado com os pacientes” (Usador, 35 anos, 

entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

“Não falta nada. A gente vai falando e eles nem olham pra cara da gente direito ficam só 

escrevendo” (Usador, 41 anos, entrevista concedida em 06/07/2012). 
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“Ser mais atencioso, mais prestativo [referindo-se ao médico com quem realizou 

atendimento]. Apesar que outro dia tinha uma médica ótima, eu tava rezando pra ser ela” 

(Usador, 35 anos, entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“Bom atendimento. Mas, são mal humorados, são péssimos em tudo. Eles tratam a gente 

como se tivesse fazendo um favor” (Usador, 29 anos, entrevista concedida em 10/07/2012). 

 

“Tratar o paciente bem. Essa emergência não tem nada de emergência… o cara chega e 

passa duas horas pra ser atendido não é emergência” (Usador, 44 anos, entrevista concedida 

em 19/07/2012).  

 

“Atendimento com mais amor pelas pessoa. Amor é uma coisa que ninguém tem” (Usador, 44 

anos, entrevista concedida em 17/07/2012). 

 

“É bom a UPA, mas eu me sinto como se tivesse atendida por um acadêmico olhando, não 

tocam na criança, não olham a garganta, olha pra cara do paciente e pronto. Eu falei “o 

senhor tá ganhando sentado é? Nem vai se levantar pra olhar a garganta dela?” [referindo-

se a filha]Ele mandou ela abrir a boca da cadeira dele. Médico sem experiência parece que 

tem olho de raio x. Antes o médico era mais eficaz, hoje nem escuta parece que tá fazendo 

favor (Usador, 31 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

Desse modo, vê-se que embora as pessoas não tenham enunciado diretamente a 

palavra “humanização” nem mesmo a necessidade de uma visão complexa na prática médica 

inter-relacionando as múltiplas dimensões da vida humana, suas falas expressam o desejo de 

troca de informação entre médico e paciente a partir de seus problemas de saúde, os quais 

muitas vezes estão diretamente ligados ao meio socioambiental nos quais as pessoas estão 

inseridas. 

Logo após o apontamento da “humanização no atendimento” como uma alternativa 

para potencializar os serviços de saúde prestados na UPA Barra de Jangada, apareceu como 

sugestão a “agilidade na triagem”, o que foi indicado por, aproximadamente, 13% dos 

entrevistados. Muitos destes reclamaram do longo tempo de espera entre a chegada e 

atendimento médico propriamente dito.  

 

“É rápido depois da triagem. Mas, demora demais entre o tempo que chega e vai fazer o 

cadastro” (Usador, 32 anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

“Como é emergência deveria ser mais rápido pra segurança da sua saúde. Tinha gente com 

dor, braço quebrado e foi atendido junto comigo eu achei um absurdo [esta paciente foi 

diagnosticada com gripe]” (Usador, 24 anos, entrevista concedida em 04/07/2012). 

 

“Deveria atender mais rápido, o atendimento demora. Quem sabe da dor é você. Essa 

pulseira não quer dizer nada porque tem doença silenciosa por isso é bom a triagem” 

(Usador, 56 anos, entrevista concedida em 03/07/2012). 
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“Colocasse um serviço mais emergencial… os casos de grande risco fosse atendido logo. 

Mais médico e enfermeiros pra ela [a UPA Barra de Jangada] melhorar porque primeiro 

Deus depois a saúde, sem saúde a gente não trabalha, viaja, paga conta” (Usador, 27 anos, 

entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

“Agilidade. O procedimento é muito lento, cadastro, classificação…” (Usador, 36 anos, 

entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Primeiro lugar o atendimento de classificação demora muito, poderia fazer o cadastro e a 

classificação junta” (Usador, 18 anos, entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Mais agilidade no atendimento. Não sei se precisa de mais médico, mas ir  pra triagem 

demora muito” (Usador, 18 anos, entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“A demora existe porque é muita gente não tem como ter médico esperando… até no plano 

demora” (Usador, 71 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“As atendentes ficam conversando e deixam a gente esperando” (Usador, 21 anos, entrevista 

dia aleatório Jun/2012). 

 

No entanto, devemos considerar que todos os usadores passam pela triagem e pela 

realização do cadastro, sendo daí direcionados para as especialidades médicas necessárias à 

resolução dos seus problemas de saúde, dividindo-se o número de pessoas para as três 

especialidades (Clínico Geral, Pediatra e Ortopedista). Daí, talvez, advenha o problema do 

longo tempo de espera para a realização da triagem e cadastro, bem como do atendimento 

médico.  

A terceira sugestão mais apontada pelos usadores para melhorar os serviços de saúde 

prestados na UPA Barra de Jangada refere-se ao fato desta unidade dispor de “mais 

especialidades médicas”, o que foi apontado por, aproximadamente, 12% dos entrevistados. E 

isso tendo em vista que muitos usadores se dirigiram àquela UPA com problemas de saúde 

cuja resolução não era da competência das especialidades médicas ali presentes como 

Otorrinolarigonlogista e Ginecologista, dentre outras. 

 

“Mais especialidade médica ginecologista porque vou precisar ir pra o IMIP que é longe” 

(Usador, 15 anos, entrevista concedida em 02/07/2012). 

 

“Mais médico, cardiologista.. mais especialidades médicas” (Usador, 25 anos, entrevista 

concedida em 04/07/2012). 

 

“Ter mais especialidade médica pra resolver qualquer problema” (Usador, 39 anos, 

entrevista concedida em 04/07/2012). 
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“Otorrino… mais tipo de médico” (Usador, 29 anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

“Mais médico de outras especialidades” (Usador, 22 anos, entrevista concedida em 

17/06/2012). 

 

Muitas outras sugestões foram apontadas espontaneamente pelos usadores da UPA 

Barra de Jangada. Mas, em menor proporção, as quais podem ser observadas no Quadro 9 

seguidas do número de usadores que contemplaram cada sugestão
38

. 

 

 

Grupo Usador 

Mais equipamento para exames (5)* 

Médicos experientes (4) 

Mais médicos no atendimento (4) 

Eliminar a triagem (3) 

Permissão para entrada de acompanhante (3) 

Resultado de exames com agilidade (2) 

Não liberar na triagem (2) 

Mais ambulâncias (2) 

Aumentar o número de funcionários (2) 

Mais Leitos (1) 

Banheiro Infantil com trocador (1) 

Diagnosticar através de exames (1) 

Dar medicamentos (1) 

Médico para realizar a triagem (1) 

Aumentar o tamanho da UPA (1) 

Laboratório dentro da UPA (1) 

Dar atestado (1) 

Melhorar a orientação do funcionamento 

interno da UPA oralmente (1) 

 

Quadro 9. Sugestões dos usadores para melhorar o serviço público de saúde prestado na Unidade de 

Pronto Atendimento Barra de Jangada. Fonte: Pesquisa direta com os usadores no primeiro e segundo 

semestres de 2012. Nota: * Número de pessoas que contemplaram cada sugestão. 

 

 

Abaixo seguem as falas dos usadores expressando cada uma das sugestões postas no 

quadro acima. 

 

“Deveria ter mais aparelhos, fazer todo tipo de exame… ultrassom. Tem problema de 

estômago? Aqui não faz o exame da mangueira [referindo-se à endoscopia]. Nós temos 

direito de ter tudo isso e quando precisa tem que dormir pra pegar ficha e as vezes não 

                                                           
38

 Quando somado o valor percentual de cada sugestão mencionada pelos usadores, alcançamos um numero 

maior que 100% porque os usadores apontaram mais de uma sugestão para o melhoramento da UPA Barra de 

Jangada.  
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consegue. Para ter todos os direitos tem que andar muito” (Usador, 55 anos, entrevista dia 

aleatório Jun/2012). 

 

“Colocar médico profissional, com capacidade de trabalhar. Colocam médico acadêmico que 

não sabe de nada” (Usador, 42 anos, entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

“A quantidade de médico ser maior” (Usador, 37 anos, entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“É uma demora o procedimento, não precisava da triagem, ir direto pra o médico” (Usador, 

35 anos, entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

 “O que poderia melhorar era pra o acompanhante entrar porque você fica sozinho” 

(Usador, 34 anos, entrevista concedida em 06/07/2012). 

 

“Agilidade nos resultados dos exames porque demora demais e as crianças sofrem” (Usador, 

37 anos, entrevista concedida em 06/06/2012). 

 

“Médico atender” (Usador, 40 anos, entrevista concedida em 06/07/2012). 

 

“Mais um veículo de transporte…uma ambulância” (Usador, 28 anos, entrevista concedida 

em 12/07/2012). 

 

“Aumentar o número de funcionário” (Usador, 44 anos, entrevista concedida em 

17/07/2012). 

 

“Mais leitos. Porque tem poucos leitos as vezes tá muito cheio as crianças não tem como se 

deitar” (Usador, 26 anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

“Banheiro pra criança com trocador pra o bebê porque a gente troca ele no banheiro” 

(Usador, 18 anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

“Eu acho que eles poderiam fazer logo exame, parece que é escolhido quem vai fazer… ele 

analisa a pessoa pelo que ela fala e não pelo exame, deveria prestar mais atenção nisso ai” 

(Usador, 38 anos, entrevista concedida em 03/07/2012). 

 

“Poderia dá medicamento porque as vezes não tenho condições de comprar a UPA tá numa 

área carente e ela precisa vê isso” (Usador, 31 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“O procedimento demora muito. Não precisaria passar pela triagem porque o médico pode 

tirar a pressão e a temperatura. É uma perca de tempo” (Usador, 24 anos, entrevista 

concedida em 05/07/2012). 

 

“Deveria ser maior essa UPA, eu acho ela pequena” (Usador, 35 anos, entrevista concedida 

em 06/07/2012). 

 

“O exame ser feito aqui” (Usador, 42 anos, entrevista concedida em 17/07/2012). 
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“Tinha que dá atestado pelo menos no apoio social” (Usador, 18 anos, entrevista concedida 

em 19/07/2012). 

 

“Divulgar o funcionamento interno da UPA. Tem muito cartaz, mas o povo não lê. Eles usam 

muito o visual e o povo é do verbal” (Usador, 26 anos, entrevista concedida em 19/07/2012). 

 

 

Desse modo, embora as UPAs venham garantindo, aos usadores, um serviço público 

de saúde com mais de qualidade em função das inovações materiais disponíveis (boa 

estrutura, conforto, presença de equipamentos para exames, dentre outros), parece-nos que a 

qualidade almejada também pelos usadores no âmbito da imaterialidade ainda está longe de 

ser alcançada. Isto porque o pleno desenvolvimento socioambiental, a partir da política 

pública de saúde, depende de uma transformação cultural no ambiente médico, o qual deve 

voltar-se para a promoção da saúde em sua complexidade, com base em procedimentos 

interdisciplinares.   

Isto porque uma prática médica diferenciada e complexa que busca compreender o 

indivíduo em suas múltiplas dimensões não atingiu a todos os usadores da UPA Barra de 

Jangada. Quando esses usadores responderam sobre se o médico havia feito alguma pergunta 

sobre as condições do ambiente de vida deles, apenas sete usadores relataram que houve troca 

de informação entre ele e o médico acerca da relação entre o problema de saúde diagnosticado 

e outras dimensões da vida não “diretamente” biológica. O que predominava era ainda a 

questão: o que você está sentido? Depois do que vem a prescrição médica. 

No entanto, não temos condições de descrever com profundidade em que grau se deu 

essa troca de informação, mas podemos afirmar que a “preocupação”, quando demonstrada 

pelo médico, com outras dimensões da vida dos usadores garantiu satisfação aos que a 

vivenciaram. 

 Desses sete usadores apontados acima, quatro foram diagnosticados com problemas 

ósseos (fratura, artrose e dois com dores lombares), os quais classificamos como problemas de 

saúde relacionado a trauma-ortopedia. Esses quatro usadores relataram que o médico 

perguntou-lhes sobre as atividades que realizavam e como era a rotina de trabalho de cada 

um. Quando indagamos quais as perguntas realizadas pelo médico no momento na consulta, 

os usadores relataram: ´ 

 

“As atividades que eu fazia” (Usador, 30 anos, entrevista concedida em 04/07/2012). 
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“Sobre o trabalho
39

” (Usador, 24 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“Como era a rotina, o trabalho, falou que eu precisava perder peso” (Usador, 52 anos, 

entrevista concedida em 11/07/2012). 

 

Os outros três usadores foram diagnosticados com tendinite, infecção intestinal e 

hipertensão. No caso particular do usador que apresentou infecção intestinal, este foi 

abordado pelo médico que considerou as condições ambientais sobre as quais ele vivia; tendo 

o médico perguntado, ainda sobre a origem da água que era consumida por este usador. 

Quanto ao usador que apresentou tendinite, o médico realizou perguntas sobre o tipo de 

trabalho realizado, como o acidente havia acontecido e se o usador era empregado em alguma 

atividade econômica formal. Já ao usador que apresentou hipertensão, foi-lhe perguntado o 

que ele havia comido durante a última refeição. 

Consideramos essas trocas de informações importantes, na medida em que a forma 

como as pessoas realizam suas atividades diárias, seus hábitos alimentares, a maneira como 

manipulam a água e os alimentos antes de serem ingeridos, podem estar diretamente ligadas 

ao problema de saúde apresentados pelos usadores. Assim, uma informação oferecida pelo 

médico acerca de uma maneira mais apropriada  para desempenhar uma determinada 

atividade e/ou alterar uma hábito alimentar pode promover qualidade de vida às pessoas, 

apesar disso só não resolver tudo. 

Os casos acima apresentados foram casos isolados, mas que não poderiam deixar de 

ser considerados. No entanto, a prática médica fragmentadora e simplista foi a que se 

apresentou a 94% dos usadores, embora tenham sido diagnosticados problemas de saúde que 

estão também diretamente ligados às condições socioambientais das pessoas. Quando 

perguntamos aos usadores se o médico havia feito alguma questão sobre as condições de seus 

ambientes de vida, elas disseram: 

 

“Não. Porque o local que eu trabalho é cheio de poeira, essas perguntas seriam importantes, 

nisso pecou. Essas perguntas ajudaria o médico” (Usador diagnosticado com sinosite e tosse 

alérgica, 37 anos, entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“Não. Eu que falei do meu trabalho e ele disse que eu tenho que mudar de trabalho” (Usador 

diagnosticado com tendinite, 33 anos, entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

“Não. E na minha rua a fossa do vizinho tá aberta e só tem gente doente e muito mosquito” 

(Usador não diagnosticado, 35 anos, entrevista concedida em 12/07/2012). 

 

                                                           
39

 Essa mesma resposta foi dada por dois usadores.  
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“Não. Ele [referindo-se ao médico] falou o mínimo eu que falei demais. E na minha casa 

atrás tem uma água parada… algum mosquito pode ter me picado e infectado” (Usador 

diagnosticado com virose,31 anos, entrevista concedida em 05/07/2012). 

 

“Não. Nunca vão fazer essa pergunta porque eles não se interessam por isso” (Usador, 

diagnosticado com virose e anemia, 26 anos, entrevista concedida em 30/06/2012). 

 

Dentre as doenças diagnosticadas, as que apareceram com mais frequência entre os 

usadores foi trauma (27 usadores), virose (13 usadores), problemas relacionados ao 

ouvido/garganta/nariz (oito usadores), asma (sete usadores) e alergia/intoxicação/tosse (seis 

usadores). Importante sublinhar que 13 usadores relataram que o médico não conversou com 

eles sobre seus respectivos diagnósticos, tendo apenas receitado uma medicação. Quando 

essas pessoas foram perguntadas sobre qual o diagnóstico dado pelo médico, elas disseram 

não saber. 

Embora esses tenham sido os problemas de saúde apontados com mais frequência 

pelos usadores entrevistados, muitos outros foram diagnosticados na UPA Barra de Jangada. 

No Quadro 10, abaixo, estão expressos todos os problemas de saúde diagnosticados na 

referida UPA seguidos do número de usadores que os citaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10. Doenças que levaram os usadores a procurarem a Unidade de Pronto Atendimento Barra 

de Jangada. Fonte: Entrevista direta realizada com os usadores da UPA Barra de Jangada no primeiro 

e segundo semestres de 2012. Nota: * Número de pessoas que citaram as doenças relacionadas acima. 
 

 

Grupo Usador (110 pessoas) 

 

Problema no estômago (4)* 

Problema reumático (4) 

Bronquite (2) 

Crise Renal (2) 

Enxaqueca (2) 

Hipertensão (2) 

Tendinite (2) 

Infecção intestinal (2) 

Verminose (2) 

Afecções na pele (1) 

Anemia (1) 

Cólicas (1) 

Dengue (1) 

Desidratação (1) 

Não tem nada (1) 

Queimadura (1) 

Infecção bacteriológica (1) 
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Como pode ser observado no quadro acima as doenças diagnosticadas como dengue, 

verminose, infeccção intestinal, são alguns exemplos de problemas de saúde que são de 

alguma forma provenientes ou agravados pelas condições socioambientais do indivíduo. No 

entanto, nenhuma dessas doenças foi abordada pelos médicos dentro de uma perspectiva 

abrangente, ou seja, não houve preocupação médica em dividir com os usadores informações 

que pudessem prevenir a reincidência dos problemas de saúde apresentados. 

Um dos usadores diagnosticado com verminose foi quem nos chamou mais atenção. 

Tratava-se de uma criança de um ano de vida que estava expelindo vermes pela boca, nariz e 

nas fezes. A criança já havia sido consultada na UPA Barra de Jangada quatro dias antes do 

dia em que a entrevista foi realizada (12/07/2012). No entanto, ela não havia apresentado 

melhora alguma após ter tomado o remédio que a primeira médica lhe havia receitado.  

O segundo médico que atendeu a criança não fez qualquer tipo de exame, apenas 

receitou um soro e não fez qualquer pergunta relacionada às condições sanitárias sob as quais 

a criança vivia. A mãe da criança relatou que a médica que a atendeu, quando ela levou o 

filho pela primeira vez com esse problema, perguntou sobre a origem da água que a criança 

tomava e ela disse que era de cacimba. Então a médica explicou que ela fervesse a água para a 

criança e que lavasse todas as verduras e frutas com água sanitária e água.  

 

“A médica de domingo perguntou que água ele bebe? Disse que era pra ferver a água, lavar a 

verdura com água sanitária uma colher num litro de água e cozinhar bem a comida dele. O 

[médico] de hoje não perguntou nada e eu disse que tinha vindo domingo. Quando dê a 

última dose hoje se não melhorar é pra voltar amanhã [disse o médico]. Eu perguntei o que 

ele pode comer e o médico disse que ele pode comer tudo, porque ficava mais fácil pra me 

ajudar. E ele gosta de leite e eu acho que leite nem pode. Tu acha que criança com crise de 

verme pode comer leite? [perguntou a entrevistadora]” (Usador, 19 anos, entrevista 

concedida em 12/07/2012).  

 

 

Com base neste caso em particular, podemos constatar e concluir que o 

desenvolvimento socioambiental a partir das atuais políticas públicas de saúde não será 

alcançado apenas com boa aparência física das unidades de saúde, presença de médicos e 

equipamentos. É necessário que haja, simultaneamente uma formação mais humanitária nas 

ciências da saúde comprometidas com a promoção de qualidade de vida para as pessoas em 

detrimento da visão baseada apenas na “cura” imediata de doenças. Isto porque estas são, 

muitas vezes, fruto das mazelas socioambientais que atingem a maior parte da população. 

No entanto, não podemos deixar de reconhecer que já há profissionais de saúde que 

tentam, a partir de seus ofícios, não tornar a vida das pessoas ainda mais difíceis, tomando-as 
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seres humanos capazes de aprender coisas novas e mudar suas vidas para melhor.  Deve-se, 

pois, investir na assunção desses parâmetros como compromisso, por todos os profissionais da 

área, e não somente por alguns.    

No próximo tópico, com o intuito de retomar um pouco o que foi apresentado neste 

trabalho, discutiremos brevemente acerca dos possíveis caminhos que podem ser trilhados 

pela saúde pública no sentido de garantir pessoas e quiçá ambientes mais saudáveis, bem 

como a importância de pensar a partir da realidade que nos está posta, um outro mundo 

possível. 

 

5.3 - Desenvolvimento Socioambiental e Saúde Pública: um caminho possível 

 

Como vimos, a medicina convencial, em função das inúmeras influências sofridas ao 

longo do tempo, apresenta, na atualidade, grande dificuldade para lidar com variáveis 

múltiplas, capazes de dar conta da compreensão do indivíduo como um todo e não só da sua 

doença. 

Daí resulta uma prática médica homogênea incapaz de perceber como as diferenças 

individuais poderão influenciar a evolução de uma determinada enfermidade. Uma vez que 

para a ciência médica, hoje em dia, “[…] todas as pessoas são tratadas como iguais e recebem 

exatamente o mesmo tipo de tratamento” (BOTSARIS, 2011, p. 93).  

Para Botsaris (2011), a procura médica por uma causa específica deve-se à visão 

mecaniscista do corpo humano, ainda muito arraigada na formação médica. 

Concomitantemente, trabalhar com múltiplas variáveis exige muito tempo em função da 

necessidade de grandes amostragens e análise de dados muito complexos. 

No entanto, este mesmo autor não pensa uma prática médica transformadora como 

algo no plano do inalcançável. Para ele um sistema inteligente de coleta e processamento de 

dados alimentado em tempo real pelos médicos, permitiria que os profissionais da saúde 

aprendessem ativamente com as experiências de seus pares. “Um sistema seguindo esse 

modelo seria um passo imenso na qualidade do trato à informação e significaria uma nova 

arrancada em termos de avanço científico e tecnológico” (BOTSARIS, 2011, p. 93). Além de 

promover saúde aos usadores, o que está além da cura da doença. 

Isto porque a implementação e a prática de uma política pública de saúde não significa 

proporcionar de todo mudanças em termos de melhoria de vida para as pessoas alvo dessas 

políticas. Como vimos, o discurso da Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) traz 
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em seu bojo a preocupação em potencializar a autonomia do indivíduo para promover sua 

própria saúde, o que se insere dentro de uma visão humanizadora dentro do campo médico. 

Na prática, a partir dos principais atores, desvelamos que não há consonância entre o 

que foi planejado no âmbito da PNAU e as ações cotidianas realizadas no interior da UPA 

Barra de Jangada. Embora tenha sido reconhecido algum avanço, este indica, no etanto, um 

desafio que precisa ser transposto, para que possamos desfrutar de um serviço público de 

saúde capaz de melhorar nossas condições de vida, como já prevê a PNAU. 

Acredita-se que um serviço público de saúde capaz de promover melhorias de vida às 

pessoas, satisfazendo suas necessidades não somente básicas em termos de saúde, somente 

poderá se concretizar a partir de uma prática médica capaz de perceber o indivíduo e sua 

condição de saúde ligados às dimensões sociais, econômicas e culturais, ou seja, praticando 

uma visão global da pessoa (BOTSARIS, 2011). 

Daí a emergência de uma olhar “multifocal” em detrimento do “tradicional” olhar 

linear no campo médico, o que deveria fazer parte da formação curricular do profissional de 

saúde.  

É válido ainda registrar, como uma recomendação àqueles que se debruçam ou se 

debruçarão sobre o tema das políticas públicas, que, uma vez escolhida a avaliação de política 

pública como caminho metodológico, não se pode deixar de investigar a opinião dos 

principais atores alvo dessas políticas. E isto porque somente eles podem revelar a natureza 

das práticas sociais e em que medida elas estão atingindo seus objetivos e trazendo de fato 

mudanças em termos de melhoria de vida, tendo em vista que o objeto espacial em si pode 

esconder a natureza das práticas sociais que estão sob a égide de uma política pública. 

Desse modo, pensar desenvolvimento socioambiental a partir das políticas públicas de 

saúde, é perceber a saúde além da ausência de doença e presença de objetos espaciais de 

saúde.  É, então, compreender que cada indivíduo é único, que sua doença não depende 

apenas de sua natureza, mas também de seus hábitos de vida. Assim, toda e qualquer política 

pública de saúde que pretenda garantir desenvolvimento socioambiental aos seus usadores 

deverá trazer inovações ao mesmo tempo nos campos materiais e imateriais. Enquanto 

tentarmos resolver os problemas da saúde pública apenas a partir da tecnosfera estaremos 

perpetuando os problemas, bem como tentando resolvê-los apenas na aparência.        
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Estado é, ainda, o principal agente garantidor das condições mínimas de vida as 

pessoas a partir da execução de políticas públicas, as quais devem ter o papel de minimizar as 

diferenças socioambientais e econômicas enraizadas dentro das sociedades existentes 

(FOLADORI, 2001). No entanto, no Brasil, partilhamos de um Estado que tem trabalhado, 

historicamente, para garantir muito mais interesses econômicos do que sociais. Isto também, 

porque o Estado apresenta-se como uma arena de conflito em função do monopólio do poder, 

da força e dos recursos. 

Desse modo, muitas ações públicas não se pautam em princípios de justiça, liberdade e 

bem-estar, ou seja, não garantem direitos de cidadania, sendo muito mais reforçadoras de uma 

sociedade polarizada, a qual se consagra e se divide entre os pobres que usam os serviços 

públicos e os ricos que se “vestem” de clientes para o uso dos serviços privados. 

Todavia, parece-nos que, no curso do tempo histórico, algo de diferente está se 

esboçando no sentido de fazer valer um serviço público prestado com qualidade, 

principalmente para a população pobre, embora tenhamos, ainda, que dar saltos mais 

significativos nesse sentido. 

Este serviço público que nos parece diferenciado está sendo evidenciado no âmbito da 

saúde pública, através Política Nacional de Atenção as Urgências (PNAU), com destaque para 

as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), as quais vêm fazendo um uso diferenciado do 

território dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR). Instituições que vieram a somar a 

outras já existentes anteriormente, como o Sistema Único de Saúde (SUS) e Posto de Saúde 

da Família (PSF). 

As UPAs apresentam-se como importantes inovações técnicas que vêm promovendo 

bem-estar às populações que as usam, garantindo conforto e segurança às pessoas, seja pela 

sua distribuição desconcetrada dentro do território municipal e metropolitano seja pela sua 

ótima estrutura física. Entretando, essas inovações técnicas não vieram acompanhadas de 

inovações imateriais no âmbito da psicosfera, ou seja, a UPA não passa de mais uma unidade 

de saúde reprodutora de um serviço público de saúde fragmentado e simplicador, focado 

apenas na cura de doenças. 

Daí nossa tentativa de pensá-las em sua natureza mais profunda, aquela capaz de não 

apenas curar doenças, mas educar para a prevenção de doenças e reforçar a autonomia do 
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indivíduo como um “cuidador” da sua própria saúde, apesar de todos os desafios que se 

apresentam a esta prática transformadora em termos de saúde pública. 

Embora muitos dos desafios que precisam ser superados sejam fruto de influências 

seculares de antigas práticas de saúde, as quais percebiam separadamente a saúde e seus 

múltiplos condicionantes, é necessário vislumbrar, ainda que em uma dimensão utópica -  

sendo esta palavra muito mais sinônimo de esperança -, uma prática em saúde capaz de 

suplantar a técnica e alcançar a essencialidade do ser (MORIN, 2004).   

Isto pode ser possível, uma vez que o despertar para a necessidade de uma nova 

roupagem para o campo da saúde já vem acontecendo, na medida em que a crítica a uma 

prática fragmentadora e simplificadora da saúde vem tomando conta dos debates acadêmicos. 

E, por outro lado, as atuais políticas públicas de saúde, ainda que não saibam como pôr em 

prática uma prestação de serviço público de saúde diferente, já imprime nos escritos de suas 

políticas o desejo de promover uma saúde muito mais humanizadora. 

Os próprios usadores do serviço já indicavam o que deve ser revisto e refeito nesse 

sentido: o aumento do número de leitos, médicos mais experientes, mais médicos no 

atendimento, resultado de exames com mais agilidade, diagnosticar através de exames, 

relação mais próxima entre médico e paciente, etc. 

Parece-nos que o despertar para uma outra realidade possível já se tem esboçado, o 

que nos aproxima de algo diferente, na medida em que muitos parecem ao menos ter acordado 

da perfeita escuridão.    

É necessário pensar a promoção do desenvolvimento socioambiental além da técnica, 

almejando também transformações culturais na prática médica, transformações essas que 

poderiam ser iniciadas a partir da contemplação, na relação profissional de saúde/paciente, 

das inter-relações entre pessoa, saúde e meio ambiente, estando incluso neste último as 

dimensões sociais, econômicas e culturais de cada indivíduo. 

Uma vez que a qualidade dos serviços públicos não está relacionada apenas à 

existência de prédios e equipamentos, mas também à prática social que se realiza em seu 

interior, a qual dá o significado do objeto espacial e demonstra o comprometimento do serviço 

público com a superação das muitas desigualdades – socioeconômica, socioambiental, dentre 

outras - ,  que vivenciamos. 

Para tanto, a importância de uma prática humanizadora em saúde capaz de tornar o 

indíduo co-responsável pelo cuidado da sua saúde, precisa ser iniciada dentro de uma 

formação profissional em saúde capaz de dar pesos igualitários, ao mesmo tempo, ao campo 
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puramente cientificistas e aos campos da ética ambiental, ou seja, ao mundo da vida das 

pessoas, que estão diretamente interligados.  

Não se pretende esgotar os desafios que se apresentam à saúde pública, aqueles que 

dificultam a promoção do desevolvimento socioambiental, porque muitos outros desafios 

continuam a existir. Mas, a partir deles não podemos pensar  uma nova prática em saúde 

como algo impossível, pois a identificação desses desafios nos permitiu, ao menos, saber o 

melhor caminho embora ainda não o tenhamos escolhido de fato.    

Embora todas as dimensões desta problemática não tenham sido aqui discutidas, 

espera-se que esta pesquisa possa, ao menos, fazer-nos pensar, a partir dos desafios aqui 

destacados, como a prática em saúde pública poderia ser melhor, a fim de contribuir para 

transformar as pessoas em cidadãos plenos quanto à sua necessidade em termos de saúde. 

Toda estetização dos serviços públicos de interesse social pode não passar de mais um 

apelo para resolver os problemas apenas na sua aparência, sem jamais discutir a natureza do 

conteúdo dos serviços prestados. Portanto, deve-se sempre refletir sobre sua natureza mais 

profunda, suas reais possibilidades de dar saltos cada vez mais altos na promoção de 

qualidade de vida, justiça e bem estar no âmbito do desenvolvimento socioambiental.  

Diante do exposto, para concluir esta dissertação, como contribuição desta pesquisa 

propomos os seguintes parâmetros para um modelo de gestão pública da saúde: 

 

 Integração das UPAs com o meio ambiente onde ela está instalada. As políticas 

públicas devem ser pensadas e executadas a partir das necessidades específicas 

das pessoas e dos ambientes nos quais ela será implantada, uma vez que sua 

execução deve servir primeiro para minimizar desigualdades, partindo sempre 

da questão: Quais os problemas do lugar? O componente territorial não pode 

ser desprezado. E isto faz-se importante porque “[…] na cabeça tortuosa de tais 

técnicos, as pessoas têm necessidades essenciais em função da classe a que 

pertence” (SANTOS, 2007, p. 62); 

  

 Gestão em saúde mais atuante e próxima das pessoas. É necessário pensar na 

realização de “re-ajustes” contínuos em termos de políticas públicas de saúde a 

partir da opinião dos usadores, uma vez que são essas pessoas quem de fato 

podem apontar as deficiências existentes, assim como o que vem dando certo 

no âmbito das políticas públicas em execução; 
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 Prática em saúde a partir da visão integral da pessoa. As pessoas devem ser 

tomadas, no âmbito da saúde com um todo, enquanto seres plurais e também 

autônomos no que tange ao cuidado da sua própria saúde. É preciso suplantar a 

ideia de que a saúde é “fornecida” apenas pelo médico; 

 

 A qualidade dos serviços públicos de saúde não é alcançada através de belas 

estruturas físicas apenas. É necessário o aprimoramento das relações entre os 

profissionais de saúde e pacientes, pondo em prática uma saúde pública mais 

humana; 

 

 Ligação entre as unidades básicas de saúde e a UPA do bairro. Uma inter-

relação em rede possibilitaria à UPA obter informações contextualizadas dos 

usadores ao menos do bairro onde está instalada, promovendo uma prática 

médica mais eficiente aos usadores; 

 

 Funcionamento de uma central de regulação entre as UPAs e unidades 

hospitalares para os casos de baixa e média complexidade. Através de uma 

central de regulação, como já existe para os casos de urgência, a UPA 

encaminharia com consulta marcada, os usadores que precisassem de 

acompanhamento médico e/ou especialidades médicas mais específicas, ainda 

não disponíveis em seus espaços, para as unidades básicas de saúde e 

hospitalares. Com isso, impedir-se-ia a continuidade dos problemas existentes: 

pessoas que deixam de realizar algum tratamento médico em virtude de não 

conhecer a unidade indicada, necessidade de chegar de madrugada em 

unidades de saúde para conseguir vaga, deslocar-se mais de uma vez em busca 

de informações com gastos financeiros inesperados etc. 

 

Diante do exposto, respondemos às três questões referentes à qualidade da política 

pública abordada, através da análise da distribuição espacial das UPAs – em particular da 

UPA Barra de Jangada, de acordo com o método adotado (Quadro 11). 
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Como ela é? 

Inovação técnica; 

Conforto e bem-estar aos usadores;  

Novo uso do território; 

Interessante modelo de atendimento; 

Prática médica fragmentada focada na cura de doenças; 

Como poderia ser? 

Planejada a partir das necessidades do lugar; 

Interiorização mais profunda como cumprimento da 

PNAU; 

Prática em saúde conectada com as dimensões da vida; 

Aprimoramento das relações entre profissionais e usadores; 

Gestão mais atuante para aproximar-se mais das pessoas 

que mais precisam; 

Por que ainda não é 

assim? 

Supervalorização da técnica; 

Hiperespecialização do conhecimento; 

Disciplinas médicas desconectadas da vida e contextos 

sociais; 

Desigualdade em termos da importância das disciplinas 

curriculares; 

Universidade como referência de saber legítimo. 

 
Quadro 11. Perguntas do método da Teoria Social Crítica e respostas a partir dos resultados da 

pesquisa. Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

 

O desenvolvimento socioambiental a partir da atual política pública de saúde ora 

abordada não será alcançado apenas com boa aparência física das unidades de saúde, presença 

de médicos, de equipamentos ou pela proximidade dos objetos espaciais prestadores dos 

serviços públicos às pessoas que mais precisam, embora essa proximidade seja relevante. É 

necessário que haja, simultaneamente, uma formação mais humanitária nas ciências da saúde 

comprometidas com a promoção de saúde em detrimento da mera idéia da “cura” imediata de 

doenças. Isto porque estas são, muitas vezes, fruto das mazelas socioambientais que atingem à 

maior parte da população. 

 

É necessário despertar e refletir para além do que está posto aos nosso olhos. 
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8 - ANEXO  

 

Anexo A – Carta de Anuência fornecida pela Secretaria Estadual de Saúde autorizando a 

realização da pesquisa na UPA Barra de Jangada 
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9 – APÊNDICES 

 

 Apêndice A - Questionário respondido pela Coordenadora da UPA Barra de Jangada 

 

1- Qual o objetivo da UPA? 

2- Para os casos de baixa e média gravidade, a UPA tem alguma ligação com outras 

unidades de saúde? Quais e como isto funciona? 

3- Qual a relação dela com as unidade básicas de saúde? 

4- Muitas vezes  a prática leva-nos a repensar algo que planejamos. Após o 

funcionamento da UPA quais as remodelações sofridas com o seu funcionamento? 

5- O Estado realiza na UPA alguma avaliação para verificar o funcionamento?  

6- Quais as tarefas da instituição privada gestora da UPA? (fazer e enviar relatório, qual a 

resposta dessa instituição privada ao Estado?) 

7- Como é avaliado dentro da UPA Barra de Jangada a qualidades dos serviços prestados 

pelos profissionais?  

8- Quais as medidas para corrigir um problema identificado? 

9- Os materiais de uso e a manutenção dos equipamentos são fornecidos pelo governo ou 

pelo IMIP? 

10-  Caso seja o governo: Vocês tem autonomia para comprar e o governo repor? Onde 

começa o papel da instituição privada? 

11-  Já teve algum problema de falta de materiais de uso ou equipamentos quebrados? 

12-  Quando algum médico ou outro profissional falta o que a UPA faz? (Fica sem   

médico, tem médico suplente, etc.?) 

13-  Quem é responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalham na 

UPA? 

14-  Quais os critérios de escolha dos funcionários? (Proximidade entre a residência e 

local de trabalho, qualificação, etc.) 
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Apêndice B – Entrevista realizada com os moradores/usadores do entorno imediato da UPA 

Barra de Jangada 

 

Sexo  F(  )    M (  )                         Idade:                   Escolaridade 

Rua onde mora: 

 

1 – Quantas vezes já foi a UPA? 

 

2 -  Por que o senhor (a) vai para esta UPA? 

 

3 - Antes dessa UPA ser construída,  para o onde o senhor (a) se dirigia quando estava 

doente? 

 

4 – O atendimento na UPA foi melhor ou pior do que no hospital para onde o senhor (a) ia 

antes? 

(  ) Melhor   (  ) pior 

Por quê? 

 

5 - O senhor (a) tem plano de saúde? 

Sim (  )  Não  (  ) 

Se sim: Por que não foi para uma clínica particular? 

 

6- Quando foi a UPA e passou pela triagem recebeu a pulseira de que cor?  

(  ) Verde    (  ) Amarela   (  ) vermelha 

 

7 - Qual foi o diagnóstico do médico? 

 

8 - Se já foi mais de uma vez: Esse diagnóstico se repetiu nas outras vezes?  

 

9 – A construção dessa UPA em Barra de Jangada trouxe alguma melhoria para a vida do 

senhor (a)? 

(  ) sim    (  ) não 

Por quê?  

 

10 – O que poderia ser feito na sua opinião para melhorar o serviço prestado pela UPA? 

 

11 – Qual o seu grau de satisfação ao usar a UPA? 

(  ) Satisfeito   (  ) muito satisfeito (  ) regular (  ) insatisfeito (  ) muito insatisfeito  

 

12 – No momento da consulta houve alguma pergunta sobre o lugar onde você mora? (Se a 

rua é calçada, se tem água encanada, etc) 

Sim (  ) Não (  )  
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13 – Quando o senhor (a) veio a UPA você confiou que o seu problema seria resolvido? 

( ) sim  (  ) não  

Por quê? 

 

14 – Se você pudesse ter escolhido você teria ido para outro lugar ou teria vindo para esta 

UPA mesmo?  Por quê? 

 

15 – Você acha que esta UPA é o melhor lugar para resolver problemas de saúde? 

(  ) sim  (  ) não   

Por quê?  

 

16 – O que aconteceu na área após a construção da UPA? 

 

17- Alguma rota de transporte público foi alterada depois da UPA? (Alguma linha não 

passava por aqui antes e agora passa?) 

Sim (  )  Não (  ) Qual (is)? 

 

18 – Esta área está mais segura depois do funcionamento da UPA? 

 Sim (  )  Não (  ) 

 

19 – Esse lugar na sua opinião ficou melhor ou pior depois da construção da UPA? 

Por quê? 

 

20 – Qual a principal mudança que ocorreu aqui no entorno quando a UPA foi instalada nesse 

lugar? 

 

21– A construção da UPA neste lugar trouxe alguma consequência negativa para o lugar onde 

você mora? 

Sim  (  )  Não (  )  

Qual (is)? 

 

22 – Sua satisfação em morar neste lugar aumentou após a construção da UPA? 
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Apêndice C – Entrevista realizada com os usadores da UPA Barra de Jangada 

 

Sexo  F(  )    M (  )                         Idade:                   Escolaridade 

Bairro onde mora: 

 

1 -  É a primeira vez que vem a esta UPA? 

Sim (  )  Não (  ) 

Se não: Voltou com o mesmo problema 

 

2 – Por que o senhor (a) veio para esta UPA? 

 

3 – Antes dessa UPA ser construída  para o onde o senhor (a) se dirigia quando estava doente? 

Por quê? 

 

4 – O atendimento na UPA foi melhor ou pior do que no hospital para onde o senhor (a) ia 

antes? 

(  ) Melhor   (  ) pior 

Por quê? 

 

5 – Pegou algum transporte para chegar a esta UPA? Qual? 

 

6 – Já existia esta linha de ônibus?  

   

7 – O senhor (a) tem plano de saúde? 

Sim (  )  Não  (  ) 

Se sim: Por que não foi para uma clínica particular? 

 

8 – Quando passou pela triagem recebeu a pulseira de que cor?  

(  ) Verde    (  ) Amarela   (  ) vermelha 

 

9  - Ficou satisfeito por isso? Por quê? 

 

10 – Qual foi o diagnóstico do médico? 

 

11 – Ficou satisfeito com este diagnóstico? Por quê? 

 

12 – A construção dessa UPA em Barra de Jangada trouxe alguma melhoria para a vida do 

senhor (a)? 

(  ) sim    (  ) não 

Qual? 

 

13 – O que poderia ser feito, na sua opinião, para melhorar o serviço prestado pela UPA? 
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14 – Qual o seu grau de satisfação ao usar a UPA? 

(  ) Satisfeito   (  ) muito satisfeito (  ) regular (  ) insatisfeito (  ) muito insatisfeito  

 

15  - O que perguntaram ao senhor no momento da consulta? 

 

16 – No momento da consulta houve alguma pergunta sobre o lugar onde você mora? (Se a 

rua é calçada, se tem água encanada, etc) 

Sim (  ) Não (  ) 

 

17 – Quando o senhor (a) veio a UPA você confiou que o seu problema seria resolvido? 

( ) sim  (  ) não  

Por quê? 

 

18 – Se você pudesse ter escolhido você teria ido para outro lugar ou teria vindo para esta 

UPA mesmo?  Por quê? 

 

 

 

 


