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RESUMO 
___________________________________________________________________________ 

 
Estudos sobre equidade têm se concentrado na desigualdade das condições de saúde ou do 
acesso aos serviços assistenciais entre diferentes estratos sociais. A literatura mostra-se 
escassa quando se trata dos serviços de Vigilância Sanitária. Além de contribuir para a 
redução de iniqüidades, estudos com este enfoque também se mostram relevantes, pela 
necessidade de fortalecimento do instrumental teórico-prático voltado para a gestão desse 
campo de práticas, como também ampliar o acervo de estratégias metodológicas referentes a 
este objeto.  O presente estudo teve como objetivos avaliar a equidade do acesso às ações da 
Vigilância Sanitária por parte dos moradores dos diferentes bairros de um município da 
Região Metropolitana do Recife e identificar a correlação entre o perfil distributivo destas 
ações no território referido e os fatores selecionados como seus possíveis determinantes. Foi 
adotada como proxy da presença da vigilância sanitária nos bairros as visitas realizadas para 
inspeção dos estabelecimentos que comercializam alimentos, por estarem relacionadas com 
um bem consumido cotidianamente por todos os segmentos da população. Optou-se por um 
estudo ecológico, de natureza quantitativa e de corte transversal. Como indicadores das 
variáveis dependentes foram criados o Coeficiente de visitas por 10.000 habitantes e o 
Coeficiente de visitas por 100 estabelecimentos. Como variáveis independentes utilizaram-se 
o Indicador de Carência Social construído por Rodrigues (2007), o Indicador de Violência 
Urbana, a distância sede da Visa/local da inspeção e o Indicador da Taxa de Serviços 
Ambientais. As frequências foram distribuídas em cartogramas. Nas análises estatísticas 
foram empregados o teste de correlação de Pearson, o t-Student e a análise multivariada. 
Como resultado, encontrou-se que a distribuição territorial das ações de Vigilância Sanitária é 
bastante desigual, com 64,22% ocorrendo no distrito sede, onde se concentram bairros com 
menor carência social, maior proximidade da sede da Vigilância Sanitária e onde se 
concentram os estabelecimentos que exploram as atividades relacionadas com o turismo 
gastronômico. Por outro lado, em 15,38% dos bairros não ocorreu inspeção, sendo, nestes, 
encontrados valores mais elevados de carência social. Ocorreu associação estatisticamente 
significante dos coeficientes de inspeção por bairro, com o pagamento da taxa de serviços 
ambientais pelos estabelecimentos e com o indicador de violência urbana do bairro. Ficou 
evidenciada a presença de profundas iniquidades na distribuição das ações da Vigilância 
Sanitária pelo território municipal, sendo as variáveis selecionadas como possíveis 
determinantes confirmadas estatisticamente, apontando para a influência, nas iniquidades, de 
questões de natureza socioeconômica, a exemplo do Indicador de Violência Urbana, bem 
como de medidas adotadas na gestão da Vigilância Sanitária, como é o caso do pagamento da 
taxa de serviços ambientais. O padrão da distribuição territorial das ações mostrou-se 
fortemente relacionada com a face cartorial da Vigilância Sanitária, restrita aos 
estabelecimentos cadastrados e ao licenciamento sanitário desses. Mudanças significativas 
neste padrão distributivo dependem do fortalecimento das demais práticas de competência 
desse setor, dentre elas ações educativas, que podem contribuir para a consciência sanitária do 
cidadão e para o reconhecimento da saúde como um direito. 
 
 
Palavras-chave: Vigilância sanitária, equidade, Direito à saúde 
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ABSTRACT  
___________________________________________________________________________ 

 
Studies on equity have focused on inequality of health services or access to social welfare 
among the various strata of society. The literature looks scarce when it comes to the services 
of Sanitary Surveillance. In addition to contributing to the reduction of inequities, studies with 
this approach is also relevant for the need to strengthen the theoretical and practical tools 
towards the management of this field of practice, but also to enlarge the body of 
methodological strategies for this object. This study aimed to evaluate the fairness of access to 
the actions of Sanitary Surveillance by residents of different districts of a municipality in the 
metropolitan area of Recife and identify the correlation between the distribution profile of 
these actions in the territory and the factors selected as possible determinants of it. Visits to 
establishments that sell food, being related to goods consumed daily by all segments of the 
population have been used as a proxy of the presence of sanitary surveillance in the 
neighbohoods. A quantitative and cross-sectional ecological study has ben chosen. As 
indicators of the dependent variables both the Coefficient of visits per 10,000 inhabitants and 
the Coefficient of visits per 100 establishments have been created. As independent variables, 
the Indicator of Social Deprivation constructed by Rodrigues (2007), the Indicator of Urban 
Violence, the distance the Sanitary Surveillance headquarters/site of the inspection and the 
Indicator of the Environmental Service Rate have been used. The frequencies were distributed 
in cartogram. In the statistical analysis, the Pearson's correlation test, the t-Student and 
multivariate analysis. As a result it was found that the territorial distribution of the actions of 
Sanitary Surveillance is very uneven with 64.22% occurring in the headquarter district, where 
areas with lower social deprivation are concentrated, higher proximity to the headquarters of 
the Sanitary Surveillance and where establishments operating activities related to gastronomic 
tourism are clustered. Furthermore, in 15.38% of the districts there was no inspection and 
higher levels of social deprivation are found whithin them. There was a statistically 
significant association of the coefficients of the inspection by district, with the payment of the 
environmental service rate by the establishments and with the indicator of urban violence in 
the neighborhood. The result demonstrated the presence of profound inequities in the 
distribution of Sanitary Surveillance actions by the municipal territory, identifying that the 
variables selected as possible determinants were confirmed statistically, pointing to the 
influence, in the inequities, of socioeconomic issues, as indicator of urban violence as well as 
measures adopted in the management of Sanitary Surveillance, such as payment of the 
environmental service rate . The pattern of territorial distribution of activities was strongly 
related to record nature of Sanitary Surveillance, restricted to registered establishments and 
their licensing of health. Significant changes in distribution pattern depend on the 
strengthening of other practices of that sector, including educational activities that can 
contribute to the health consciousness of the citizen and for the recognition of health as a 
right. 
 
 
 
Keywords: Sanitary Surveillance, equity, Right to health 
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APRESENTAÇÃO 
 

 No último ano do curso de Medicina Veterinária conheci as ideologias sanitaristas e 

assim começou uma história de paixão por esta área. Passados alguns anos e frustrações na 

clínica de pequenos animais, finalmente surgiu a oportunidade de ingressar na saúde pública, 

especialmente na área que mais me encantava, a vigilância à saúde, no qual ingressei através 

de concurso público na Prefeitura da Cidade do Recife para compor o quadro da recém 

municipalizada atividade de Vigilância Sanitária. Neste setor, iniciei com muita vontade e 

ideais a atividade de fiscalização para o controle sanitário de alimentos. Em seguida realizei 

também outras atividades inerentes ao Inspetor Sanitário que orgulhosamente me reconhecia. 

Logo no segundo ano do exercício dessas funções fui chamada para coordenar as atividades 

do Distrito Sanitário I, que abrangia bairros com grande quantitativo de estabelecimentos 

comerciais. Neste mesmo período fiz especialização em Saúde Pública e, na sequência, fui 

convidada para coordenar o Departamento de Vigilância Sanitária do Recife. 

 Após alguns anos conhecendo apenas a realidade do Recife, me deparei com um 

convite para coordenar o Departamento da Vigilância Sanitária do município de Camaragibe, 

onde fiquei por três anos. Posteriormente, surgiu uma nova oportunidade, agora para 

coordenar a Vigilância Sanitária de um outro município, maior que o anterior, chamado  

Jaboatão dos Guararapes. Ambos na Região Metropolitana do Recife. Assim, começou a 

aflorar um enorme desejo de compreender mais sobre as ações de Vigilância Sanitária que, na 

teoria, eram muito diferentes das realizadas nesses municípios. A experiência como gestora 

desta área e o conhecimento de especificidades em cada município só fizeram aumentar essas 

inquietações, principalmente quanto às questões relacionadas à ausência do planejamento e 

avaliação dessas ações.   

 Os demais serviços que compõem a vigilância à saúde, como a Vigilância 

Epidemiológica e a Ambiental, utilizavam com mais sistematização a ferramenta do 

planejamento, o que resultava em avaliações rotineiras daqueles serviços e possibilidade de 

melhoria quanto ao acesso, pela população, àquelas ações. Ao contrário do que acontecia com 

a vigilância sanitária que, além de se diferenciar das demais pelo forte componente 

fiscalizatório e policialesco decorrente do “poder de polícia” de que seus atores estão 

investidos, não realizava ações preventivas com tanta freqüência, tornando a rotina de “apagar 

incêndios” como um dos seus paradigmas.   
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 Com estas inquietudes fui cada vez mais entendendo que, para a vigilância sanitária 

ser eficiente e cumprir seu papel de prevenir, diminuir ou eliminar riscos à saúde, como 

determina a lei maior, era preciso desenvolver ações planejadas, o que traria a possibilidade 

de também serem mais equânimes.  

Era premente a necessidade de conhecer os problemas sanitários de cada território, 

como também de melhoria, através de mudanças no processo de trabalho. Com isso, surge o 

interesse pela pesquisa e pela área acadêmica e, consequentemente, a ideia de concorrer à 

seleção do Mestrado em Saúde Coletiva com concentração em Políticas e Planejamento em 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Medicina Social, na qual 

fui felizmente aprovada e venho agora concluir meu trabalho de dissertação. 

 Para estruturar este estudo foi feita uma revisão bibliográfica, iniciada pela abordagem 

do direito à saúde e da garantia constitucional desse direito. Posteriormente, foi feito um 

breve histórico dos modelos de atenção adotados pelo Sistema de Saúde - SUS, no Brasil, 

com ênfase no modelo de Vigilância à Saúde, em que está inserida a vigilância sanitária. Foi 

abordada a área da vigilância sanitária propriamente dita, sua conformação e atribuições no 

território municipal estudado, o contexto histórico, as especificidades locais, os fatores 

socioeconômicos e administrativos existentes no município e sua influência desses na 

distribuição dessas ações pelo respectivo território, com vistas à avaliação da equidade do 

acesso a essas ações pela população local.    A metodologia utilizada neste estudo ecológico 

de corte transversal foi a quantitativa, na qual foram utilizados testes estatísticos para 

observação de correlação significante entre os coeficientes construídos e as demais variáveis 

do estudo. 

Depois de encerrada a caminhada para execução e finalização do estudo, as 

inquietudes não diminuíram e sim aumentaram. Além dessas inquietudes, uma certeza: ainda 

há muito a ser pesquisado e compreendido para que realmente possam ocorrer mudanças reais 

de paradigmas tão antigos. Contudo, não faltará ânimo e muita curiosidade para percorrer 

novos caminhos e encontrar novas respostas para contribuir com políticas de saúde mais 

efetivas e capazes de alcançar os princípios fundamentais do SUS.  

            xv 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As ações da Vigilância Sanitária devem ser capazes de prevenir, eliminar ou diminuir 

os riscos advindos do consumo de produtos e serviços de interesse para a saúde, conforme 

determina a Lei Federal nº 8.080, de 1990 (BRASIL, 1990).  Essas ações descentralizadas 

para os níveis locais tornam esse setor de importância indiscutível para as populações 

municipais, bem como trazem consigo o desafio de realizar políticas de saúde aliadas às 

necessidades dos cidadãos, garantindo, conforme determinado na Constituição Federal, o 

direito à saúde (BRASIL, 2003). 

A Vigilância Sanitária, como alerta Costa (2004), tem sido reduzida ao seu poder de 

polícia, embora insuficientemente exercido, resultando em rejeição da população a esse poder 

estatal, além do reducionismo que impõe à dimensão social do seu objeto. O desconhecimento 

da real importância das ações desse setor da saúde pública acarreta a possibilidade da não 

garantia do direito à saúde e, por conseguinte, da pouca autonomia do cidadão em decidir 

acerca do custo/benefício das mesmas (DALLARI, 2004), do consumo de produtos e serviços 

de interesse à saúde e dos riscos sanitários que estes podem representar. Costa (2004), em seu 

estudo sobre a trajetória da vigilância sanitária no Brasil aponta que, até o final do século 

passado, as normas criadas nunca haviam se originado da demanda da população 

consumidora, o que de certa forma traduz a desinformação da população quanto aos seus 

direitos e a ausência de uma consciência sanitária apropriada aos avanços das tecnologias, 

reflexo dos tempos modernos e da globalização dos riscos (LUCCHESE, 2001). 

A vigilância sanitária abrange áreas que vão da produção ao consumo de produtos e 

serviços de interesse à saúde. Dada a complexidade de sua abrangência, para este estudo 

optou-se por selecionar a área de controle de alimentos, visto ser a alimentação fator 

indispensável à manutenção da vida. Sendo assim, a abordagem deste objeto poderia ser capaz 

de sinalizar o que ocorre com relação às demais áreas da Vigilância Sanitária. Ainda como 

determinante da escolha deste recorte está o fato de ser a área de alimentos organizada 

institucionalmente a nível municipal, dispondo de vasta legislação reguladora. 

Este estudo também objetivou contribuir na construção de indicadores, tão necessários 

para o planejamento e avaliação das ações de saúde, ainda escassos no âmbito da vigilância 

sanitária, e assim reorientar as políticas públicas do setor, promovendo ações equânimes, 

democráticas e mais próximas das necessidades locais, de modo a contribuir para proteger a 
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saúde e a qualidade de vida das pessoas e a garantia do consumo de produtos e serviços 

adequados, independente de fatores socioeconômicos e geográficos relacionados ao bairro 

onde residem e consomem. 

 Por fim, o estudo pretendeu abrir um caminho na mata fechada ou “acender uma luz 

no fim do túnel”, com vistas ao desenvolvimento de metodologias que possibilitem analisar 

associações entre as ações de vigilância sanitária no controle sanitário de alimentos em um 

território e as condições socioeconômicas, institucionais e operacionais que podem ter 

influência na distribuição dessas ações e no acesso às mesmas, pela população.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 O direito à saúde 
 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a “Declaração Universal dos 

Direitos do Homem” (BRASIL, 2008) como um ideal a ser atingido por todos os povos e 

todas as nações, em todo o mundo. Para Bobbio (2004), os direitos do homem, por mais 

fundamentais que sejam, são decorrentes de um processo histórico e a partir de certas 

circunstâncias, a exemplo das lutas pela liberdade política e social.  Este autor acrescenta que 

os direitos não nascem todos de uma vez, e sim quando devem ou podem nascer. Afirma: 

“Uma coisa é o direito reivindicado, outra coisa é o direito reconhecido e protegido, sendo 

que o cerne da problemática dos direitos humanos consagrados em 1978 e reiterados em 

eventos internacionais posteriores, não está na sua fundamentação e sim no desafio nos dias 

atuais para sua efetivação”. 

A caminhada para consolidação dos direitos do cidadão no Brasil ocorreu de forma 

diferente do que aconteceu na Inglaterra e em outros países da Europa, onde primeiro 

emergiram, no século 18, os direitos civis, no século 19, os políticos e, no século 20, os 

sociais (MARSHALL, 1967 apud CARVALHO, 2005). No Brasil essa ordem ocorreu de 

forma inversa, de modo que a valorização dos direitos sociais, como os direitos trabalhistas 

resultou, segundo Carvalho (2005), no período de 1930 a 1945, num momento de 

fundamental importância para a legislação social no Brasil. Nos países onde primeiro 

emergiram os direitos civis, segundo o autor, possibilitou a conquista dos outros direitos, 

como um processo natural de reivindicação do povo pela sua cidadania. 

No Brasil as ações de promulgação das leis trabalhistas, em 1943, e a criação da 

estrutura sindical transpareciam como dádivas do Governo e do Estado e não como conquistas 

dos trabalhadores (CARVALHO, 2005; BRASIL, 2007).   A crescente massa assalariada 

urbana constituía um ponto de sustentação política no governo de Getúlio Vargas, que 

pretendia estender a Previdência Social a todas as categorias.  

Os cidadãos assalariados eram beneficiados pela Caixa de Aposentadoria e Pensões 

(CAPs) e da medicina previdenciária, desenvolvida pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio (BRASIL, 2007). Havia também os não assalariados, identificados como pré-
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cidadãos, os pobres, os desempregados, os que exerciam atividades informais, os que não 

estavam habilitados para usufruir os serviços oferecidos pelas CAPs e pelos serviços 

previdenciários. Para esses, a responsabilidade da prestação dos serviços era do Ministério da 

Educação e Saúde Pública (Mesp) – e, por que não dizer? dos serviços mantidos pelas 

Secretarias Estaduais e Municipais e entidades filantrópicas. 

Desse modo, o acesso aos serviços de saúde no Brasil – o direito à saúde – foi 

concedido de maneira diferenciada aos diversos estratos socioeconômicos da população, 

sendo os primeiros contemplados com as ações de saúde os trabalhadores vinculados aos 

pólos dinâmicos de acumulação capitalista, como os ferroviários e portuários, privilegiando-

se ainda o setor urbano em detrimento do rural, mesmo sendo este maioria, configurando-se 

assim um sistema segmentado e socialmente excludente (BARRETO, 2004).  

 

 

2.2 A universalização do direito à saúde na Constituição de 1988 
  

 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que ocorreu em 

Alma-Ata (atual Cazaquistão), em 1978, foi o ponto culminante na discussão sobre a 

elitização da prática médica e a insuficiência do acesso, aos serviços médicos, das grandes 

massas populacionais (BRASIL, 2007). Na ocasião, foi reafirmado o direito à saúde como um 

dos direitos fundamentais do homem, e a necessidade de ação urgente de governos, 

profissionais e da comunidade mundial, para promover a saúde de todos os povos do mundo 

(PEREIRA, 2004). 

 No Brasil, o movimento sanitário apresentava propostas transformadoras para 

melhorar e democratizar o atendimento à saúde das populações mais carentes. Até então, o 

modelo de saúde adotado pelos governos militares dava ênfase à medicina individual e 

assistencialista. 

Em outubro de 1988, a nova Constituição Federal foi promulgada, aprovando a 

criação do Sistema Único de Saúde – SUS, reconhecendo a saúde como um direito a ser 

assegurado pelo Estado, refletindo os ideais do movimento da reforma sanitária (BRASIL, 

2007).  O SUS foi concebido de modo que o acesso fosse universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde, com regionalização, hierarquização e descentralização, com direção 
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única em cada esfera de governo, participação da comunidade e atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

Somente em 1993, quase três anos após a promulgação da lei 8.080/90, que 

regulamentou o SUS, e cinco anos passados da Constituição em vigor, o Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social – Inamps foi extinto pela Lei n° 8.689, sendo 

suas funções, competências, atividades e atribuições absorvidas pelas instâncias federal, 

estadual e municipal do SUS.  Com isso, inicia-se o desafio no cumprimento dos seus 

princípios: integralidade, universalidade e equidade. 

 

2.3  Modelos de atenção e a vigilância à saúde 
 

 

Teixeira (2000) pontua, em seu texto, produzido como subsídio aos debates na 11ª 

Conferência Nacional de Saúde, enfatizando a definição de Paim (1994), que os modelos 

assistenciais podem ser entendidos como: 

 
...combinações de saberes (conhecimentos) e técnicas (métodos e instrumentos) 
utilizadas para resolver problemas e atender necessidades de saúde individuais e 
coletivas. Nesse sentido, um modelo de atenção não é, simplesmente, uma forma de 
organização dos serviços de saúde nem tampouco um modo de administrar (gerir ou 
gerenciar) um sistema de saúde. Os modelos de atenção à saúde são formas de 
organização das relações entre sujeitos (profissionais de saúde e usuários) mediadas 
por tecnologias (materiais e não materiais), utilizadas no processo de trabalho em 
saúde, cujo propósito é intervir sobre problemas (danos e riscos) e necessidades 
sociais de saúde historicamente definidas (PAIM, 1994). 

 

Utilizando-se a concepção de Teixeira (2000), a ideia desses modelos deve ser 

ampliada, sistêmica, incluindo três dimensões: gerencial, relativa aos mecanismos de 

condução do processo de reorganização das ações e serviços; organizativa, que diz respeito ao 

estabelecimento das relações entre as unidades de prestação de serviços, geralmente levando 

em conta a hierarquização dos níveis de complexidade tecnológica do processo de produção 

do cuidado; e a dimensão propriamente técnico-assistencial, ou operativa, que diz respeito às 

relações estabelecidas entre o(s) sujeito(s) das práticas e seus objetos de trabalho, relações 

estas mediadas pelo saber e tecnologia que operam no processo de trabalho em saúde, em 

vários planos: promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, recuperação e reabilitação. 
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 As transformações ocorridas nos últimos anos na Saúde Pública, relativas aos modelos 

de atenção à saúde, segundo Teixeira e Solla (2006), sugerem que nenhum desses modelos dá 

conta, sozinho, de todos os aspectos envolvidos no processo de mudança das práticas de 

saúde. O modelo de Vigilância à Saúde contudo, aborda aspectos técnicos e operacionais do 

conjunto de práticas de saúde, tendo como referência a noção de integralidade da atenção. 

Teixeira e Solla (2006) chamam a atenção para o fato de que a realização dessas práticas 

demanda a incorporação de diversas categorias profissionais, possibilitando, assim, que estas 

sejam capazes de se “afastar” do modelo médico hegemônico e se “aproximar” do campo da 

saúde coletiva.  

 

 

2.4 A Vigilância Sanitária: breve histórico 
 

 

 As primeiras ações de controle sanitário não estavam sob o domínio da medicina.  

Segundo Costa (2004), desde as mais remotas épocas vem se tentando exercer controle sobre 

o poder médico, o meio ambiente, os alimentos e os fármacos, em diversas formas de 

sociedade e modos de produção social (ROSEN, 1994; SIGERIST, 1974; COSTA, 2004). Ou 

seja, as ações de controle sanitário exercidas pela Vigilância Sanitária, concebidas dentro dos 

modelos assistenciais de vigilância à saúde: dimensões gerencial, organizativas e técnico-

assistenciais, podem e devem ser instituídas de forma mais integrada e próxima dos interesses 

da coletividade, resistindo à influência do modelo de produção capitalista, com o predomínio 

de ações individuais e curativas. 

Desde os tempos mais remotos, a humanidade preocupava-se em vigiar as questões 

relacionadas com produtos e serviços que, direta ou indiretamente afetassem a qualidade de 

vida e a saúde das pessoas (COSTA, 2004). A autora relaciona edições clássicas que relatam a 

evolução, no tempo, da Vigilância Sanitária, na Antiguidade, no Império Romano, nos 

estados germânicos no século 18, na França e na Inglaterra nos séculos 18 e 19, as quais 

descrevem o desenvolvimento teórico e da praxis de ações de saúde com forma semelhante às 

que, nos dias de hoje, compõem o campo de atuação em vigilância sanitária.  

 Ações de controle sobre o exercício da medicina, sobre o meio ambiente, os 

medicamentos e os alimentos existem há vários séculos. Achados arqueológicos demonstram 

que, no século 16 a.C., o homem possuía habilidade para preparar drogas e lhes delimitar 

prazos de validade. Os alimentos também faziam parte das preocupações de povos antigos, e 
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até mesmo os perfumes, que poderiam ser objeto de práticas desonestas por parte dos 

comerciantes. Na Índia, em 300 a.C., uma lei proibiu a adulteração de alimentos, 

medicamentos e perfumes (COSTA; ROZENFELD, 2000, p.19). 

 No Brasil, desde a época do Brasil-Colônia, havia um pensamento dominante na 

organização sanitária. O controle baseava-se no modelo existente em Portugal. Às Câmaras 

Municipais cabiam as medidas de higiene pública, como a limpeza das cidades, as questões 

relacionadas ao esgotamento sanitário, controle da água, do comércio de alimentos, controle 

das regiões portuárias.  

Com a inclusão do Brasil nas rotas comerciais inglesas e de outras nações, 

intensificou-se o fluxo de embarcações e a circulação de passageiros e mercadorias. Com isto, 

aumentou o controle sanitário, com vistas a evitar doenças epidêmicas, como também 

aumentar a aceitabilidade dos produtos brasileiros no mercado internacional.  As atividades 

sanitárias mantinham seu caráter fiscalizador, julgador e punitivo, com arrecadação de 

tributos e taxas sobre os serviços realizados.  

O Regimento da Provedoria entrou em vigência no ano de 1810, baseado no modelo 

de polícia médica, difundido no continente europeu. Com esse regimento, a sociedade passava 

a ser objeto de regulamentação médica e a saúde passava a constituir um problema social. 

Estabeleceram-se normas para controle sanitário dos portos, instituiu-se a quarentena e o 

Lazareto, para isolamento de doentes de moléstias contagiosas; o controle de alimentos; a 

inspeção de matadouros, açougues públicos, boticas, drogas e medicamentos; a fiscalização e 

os exames para a concessão de licença para o exercício da medicina e farmácia. 

Após a Independência do Brasil, decretou-se, na capital, a municipalização dos 

serviços sanitários. Era cobrada, do Estado, ação enérgica contra todas as práticas de cura 

consideradas charlatanismo. Com o apoio da Sociedade de Medicina e Cirurgia, a Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro elaborou o Código de Posturas, promulgado em 1851.  

Ao final do período monárquico, o país registrava cerca de seiscentos 

estabelecimentos industriais. Em termos de capital investido, a indústria de alimentos ocupava 

o segundo lugar e a de produtos químicos e análogos, o terceiro (PRADO, 1981). 

Com a instauração da República, iniciou-se a organização das administrações 

sanitárias estaduais e a constituição de órgãos de Vigilância Sanitária nas Unidades da 

Federação. Desde então estes órgãos se deparam com o desafio de gerir a saúde num cenário 

de imensas desigualdades sociais, vigentes no Brasil desde o período colonial.  

O quadro sanitário adverso para a maioria da população e a dificuldade ou mesmo 

ausência do cumprimento de muitas leis e normas faziam parte do cotidiano social, desde os 



 

 23

primeiros tempos da República. As ações preventivas foram preteridas por sistemas de saúde 

estruturados para ações curativas, centrados na doença.  

  A expressão “vigilância sanitária” aparece pela primeira vez no Brasil em 1920, 

incorporada ao Regulamento Sanitário Federal, decreto que estabelecia as competências do 

Departamento Nacional de Saúde Pública. Abrangia atividades de controle sanitário de 

pessoas doentes e suspeitas de moléstias transmissíveis, de estabelecimentos e locais. Em 

1961, as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas foram reintroduzidas na discussão da saúde 

pelo Código Nacional de Saúde (MAGALHÃES; FREITAS, 2001). 

 Em 1976, foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS. A lei que a 

criou determinava suas finalidades: promover ou elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o 

cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário relativo a portos, aeroportos, 

fronteiras, produtos médico-farmacêuticos, bebidas, alimentos e outros produtos e bens [...] 

(BRASIL, 1976).  Na prática, a instituição se mostrou incapaz de contrariar a lógica de 

reprodução econômica e social vigente – de certa forma, essa incapacidade ainda se observa 

nos dias de hoje – repetindo o modelo cartorial e clientelista (MAGALHÃES; FREITAS, 

2001).  

 A afirmação, na Constituição Federal de 1988, da saúde como direito de todos, e com 

as atribuições da Vigilância Sanitária destacadas como sendo de responsabilidade do Estado, 

produziu intensa atividade regulatória. Esta foi intensificada pela criação do Mercado Comum 

do Cone Sul, o Mercosul, o qual demandou intenso trabalho de harmonização de normas entre 

vários países, concentrado na perspectiva da qualidade da produção e nas boas práticas de 

fabricação. 

 Como alguns exemplos dessa vasta regulamentação, podem ser destacados, na área de 

controle sanitário de alimentos, os períodos descritos no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Principais marcos normativos relacionados com a Vigilância Sanitária no Brasil após 
a implantação do Sistema Único de Saúde 

 
Período Destaque 

1990 Publicação da Lei nº 8.078/90, que estabelece normas de proteção e defesa do 

consumidor; e da Lei 8.080/90, que organiza o Sistema Único de Saúde; da Portaria 

1.565/94, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estabelecendo as 

bases para a descentralização de serviços e ações; da Portaria nº. 1.428/93, que aprovou 

a diretriz e os regulamentos para a vigilância de alimentos. Com as Leis Orgânicas de 

Saúde, definiram-se novos conceitos para as áreas da vigilância sanitária, 

epidemiológica e atribuições relativas à vigilância sobre o meio ambiente. A Vigilância 

Sanitária foi então definida como: 

 “... um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o 

controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 

saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o 

controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde”. 

1995 Avanços consideráveis na área de alimentos, com definições das atribuições dos 

Ministérios da Agricultura e da Saúde. Considerando, por exemplo, bebidas como 

matéria de controle de ambos.  Houve regulamentação de complementos e de 

suplementos nutricionais, de alimentos para fins especiais, de alimentos para os 

lactantes, e atualização dos padrões de identidade da água para consumo humano e da 

adição de iodo no sal. 

1998 Lei nº 9.677/98, em consequência da grande quantidade de produtos falsificados e 

defeituosos, por falta do cumprimento das boas práticas de fabricação, circulando no 

comércio.  Com essa lei, alterou-se dispositivos do Código Penal, para incluir a 

falsificação (e a corrupção, a adulteração ou a alteração) de substâncias ou produtos de 

interesse à saúde, na classificação dos delitos hediondos, aumentando-se as penalidades 

por esses delitos. Também neste ano foi publicada a Lei 9.695/98, que aumentou os 

valores de multas e introduziu novas penalidades, como a intervenção no 

estabelecimento que receba recursos públicos. 

1999 O Congresso Nacional promulgou a Lei nº 9.782, que dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária, e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, que 

substitui a Secretaria Nacional. Um marco para a Vigilância Sanitária. 

 

 

 Com a criação da Anvisa, a Lei definiu que o órgão teria por finalidade institucional 

“promover a proteção da saúde da população, por intermédio de controle sanitário da 
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produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à Vigilância Sanitária, 

inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, 

bem como o controle de portos, aeroportos e fronteiras”. 

A Vigilância Sanitária constitui, hoje, uma área da Saúde Coletiva que tem sob sua 

responsabilidade um conjunto extenso de ações que abrangem uma diversidade de serviços e 

produtos relacionados direta ou indiretamente, com a saúde (ANVISA, 2004). 

 

 

2.5 O Processo de Trabalho da Vigilância Sanitária 
 

 

2.5.1 Inspeção, fiscalização e controle sanitário: distinções conceituais 
 

 

Sendo o serviço prestado pela Vigilância Sanitária parte do conjunto da administração 

pública e, como tal, obrigada a cumprir o princípio da eficiência (BRASIL,1988), a 

fiscalização sanitária se configura como um ato administrativo, inerente ao setor público, 

sendo fortemente permeado pelo Poder de Polícia, exercido pelos seus funcionários 

legalmente nomeados. Ainda no texto constitucional, deve ser citado o artigo 197, que dispõe 

sobre a relevância pública das ações e serviços de saúde que cabem ao Poder Público, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

Embora possa haver certa similaridade entre as expressões fiscalização e inspeção, é 

preciso considerar a diferença entre elas, visto que a fiscalização é ato da administração 

pública, o que requer a legalidade da ação, sendo necessária a competência para exercê-la, 

bem como a nomeação de agentes executores.  

A inspeção sanitária será realizada para verificação in loco do cumprimento da 

legislação sanitária vigente, pelo responsável legal do estabelecimento, serviço de saúde, 

atividades, profissionais, produtos, condições ambientais e de trabalho, na área de abrangência 

da Vigilância Sanitária. Entende-se por inspeção sanitária: 

 
O conjunto de procedimentos técnicos e administrativos, de competência das 
autoridades sanitárias, que visam à verificação do cumprimento da legislação 
sanitária ao longo de todas as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos 
submetidos ao regime de vigilância sanitária (ANVISA, 2004). 
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Nesse sentido, a inspeção sanitária é entendida como ferramenta a ser utilizada pelas 

autoridades fiscalizadoras.  E, dependendo do objetivo dessas, poderá ser: de rotina ou de 

urgência/emergência. 

Sendo a inspeção um procedimento técnico in loco, para maior aproximação com a 

realidade esse procedimento deverá ser orientado pela utilização de roteiro de inspeção, 

instrumento capaz de padronizar a ação. Por meio da inspeção sanitária, procedimento da 

fiscalização, o órgão sanitário poderá apurar e intervir sobre os riscos à saúde presentes nas 

etapas de produção do bem ou serviço, mediante avaliação dos processos. 

 Seja a ação decorrente do licenciamento sanitário obrigatório para todas as atividades 

de interesse da saúde (BRASIL, 1977) ou de denúncia da população, ou efetivada ainda em 

períodos sazonais, sempre representa um controle exercido pelo Estado, integrando atividades 

fundamentais à organização sanitária e econômica da sociedade. Como afirma Costa, “a 

Vigilância Sanitária se insere na lógica de mercado, como ação de controle específico da 

Saúde Pública para impor interesses sanitários, isto é, em defesa e proteção da saúde e da vida 

( 2004, p.79).  

 Neste sentido, as ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária, qualquer que seja seu 

objetivo final, sempre investidas de legalidade, constituem, antes de qualquer coisa, um 

controle sanitário, o que justifica a utilização deste termo antecedendo a denominação da 

macroárea de abrangência quando se refere a um determinado campo de atuação, tal como se 

denomina a macroárea de alimentos como ação de controle sanitário de alimentos, 

entendendo-se que a ação maior exercida é, de fato, o controle sanitário dos produtos e 

serviços oferecidos à população, conforme demonstrado na figura 1.    

 

 
Figura 1 - Representação das dimensões do ato administrativo realizado pela Vigilância 

Sanitária 



 

 27

Sua característica regulatória intervém nos setores públicos e privados e nas relações 

de comércio, a fim de garantir produtos e serviços com um mínimo de segurança, para 

salvaguardar os interesses de saúde dos consumidores e usuários desses produtos e serviços, 

extrapolando os cuidados individuais e se inserindo na proteção à saúde da população de uma 

forma mais ampla (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2003). 

O modelo da Vigilância Sanitária no Brasil está fundado no “Poder de Polícia”, 

limitando as liberdades individuais e as condicionando aos interesses coletivos.  São 

extremamente complexas as atuações da Vigilância Sanitária, pois o campo é fragmentado e 

multifário. 

Novas definições foram sendo elaboradas, na tentativa de abranger toda a 

complexidade da Vigilância Sanitária. Costa (1993) a definiu como: 

 
...um conjunto de ações dirigidas à defesa e à proteção da saúde coletiva, cuja  função 
é identificar e controlar permanentemente os fatores de risco à saúde individual e 
coletiva, através de ações desenvolvidas sobre condições, produtos, serviços, 
elementos, transportes, meios e origens que, direta ou indiretamente, possam produzir 
agravos à saúde (p443).  

 

 

Segundo Piovesan (2005) a concepção de Vigilância Sanitária foi sendo ampliada, de 

forma que foi abrangendo a multiplicidade de objetos e instrumentos cada vez mais 

complexos, para a realização de seus objetivos. Esse autor chama a atenção para a utilização 

das várias áreas do saber que interagem para realizar as ações demandadas. Dessa forma, além 

dos procedimentos burocráticos adotados pela Vigilância Sanitária, como a emissão de 

licenças, alvarás, por outro lado utiliza também procedimentos científicos, instrumentos 

baseados em estudos diversos, ou medidas arregimentadas por normas legais, utilizando o 

poder de polícia administrativa, o que a diferencia das demais áreas da saúde coletiva. 

Segundo Costa (2004), o modelo predominantemente desenvolvido ao longo do 

tempo, calcado no poder de polícia, tem produzido um viés que se manifesta na redução da 

Vigilância Sanitária ao próprio poder de polícia. 

Há grande variedade dos tipos e graus de complexidade envolvidos nos produtos e 

serviços, o que confere à vigilância sanitária uma característica de alta especialização nos 

ramos e sub-ramos que eles contêm, constituindo, cada um deles, um universo próprio, 

passível de estudo, cuja realização exige conhecimentos de diferentes disciplinas 

(LUCCHESE, 2001).  



 

 28

Costa (2004), em seu estudo sobre a Vigilância Sanitária, conclui ser esta área um 

subsetor específico da Saúde Pública, cujo objetivo é a proteção e defesa da saúde individual 

e coletiva, composta de um saber multidisciplinar com práticas que visam interferir nas 

relações de produção e consumo para prevenir, diminuir ou eliminar riscos e danos à saúde, 

relacionados com a qualidade de vida. 

 

 

2.5.2  Área de abrangência da Vigilância Sanitária 
 

 

A complexidade das ações da Vigilância Sanitária decorre de sua ampla área de 

abrangência, que absorve um leque muito grande no controle de produtos e serviços de 

diversas naturezas, agrupados em grandes ramos, como sugere Lucchese (2001), a saber:  

• Alimentos;  

• Medicamentos e outros produtos, como os biológicos, tais como: vacinas e 

derivados de sangue; médicos, odontológicos, hospitalares, laboratoriais, 

saneantes e desinfetantes; higiene pessoal, perfumes e cosméticos; 

• Controle sanitário dos portos, aeroportos e estações de fronteiras; 

• Serviços de interesse à saúde. 

 

Dessa forma, sob a responsabilidade da Vigilância Sanitária está grande parte dos 

serviços e produtos comercializados e disponíveis às pessoas, variando conforme o ente 

federado, municipal, estadual ou federal e ainda com a capacidade operativa de cada um.  

Segundo Eduardo (1998), o campo de abrangência da Vigilância Sanitária pode ser 

representado por: 

 

 a) Bens e serviços de saúde 

Subsistema de produção de bens de consumo e serviços de saúde que interferem, 

direta ou indiretamente, na saúde do consumidor ou comunidade. São bens e serviços de 

saúde que interessam ao controle sanitário:  

• As tecnologias de alimentos, referentes aos métodos e processos de produção 

de alimentos necessários ao sustento e nutrição do ser humano. 
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• As tecnologias de beleza, limpeza e higiene, relativas aos métodos e processos 

de produção de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal e saneantes 

domissanitários. 

• As tecnologias de produção industrial e agrícola, referentes à produção de 

outros bens necessários à vida do ser humano, como produtos agrícolas, 

químicos, drogas veterinárias entre outros. 

• As tecnologias médicas, que interferem diretamente no corpo humano, na 

busca da cura da doença, alívio ou equilíbrio da saúde, e compreendem 

medicamentos, soros, vacinas, equipamentos médico-hospitalares, cuidados 

médicos e cirúrgicos e suas organizações de atenção à saúde, seja no atendimento 

direto ao paciente, seja no suporte diagnóstico, terapêutico e na prevenção ou 

apoio educacional. 

• As tecnologias do lazer, alusivas aos processos e espaços onde se exercem 

atividades não-médicas, mas que interferem na saúde dos usuários, como centros 

esportivos, cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicuros, institutos de beleza, 

espaços culturais, clubes, hotéis entre outros. 

• As tecnologias da educação e convivência, referentes aos processos e espaços 

de produção, englobando escolas, creches, asilos, orfanatos, presídios, cujas 

condições de aglomeração humana interferem na saúde. 

b) Meio ambiente 

Subsistema que se refere ao conjunto de elementos naturais e daqueles que resultam da 

construção humana e suas relações sociais: 

• Meio natural, correspondente à água, ar, solo e atmosfera. Interessam ao 

controle sanitário as tecnologias utilizadas na construção de sistemas de 

abastecimento de água potável para o consumo humano, na proteção de 

mananciais, no controle da poluição do ar, na proteção do solo, no controle dos 

sistemas de esgoto sanitário e dos resíduos sólidos, entre outros, visando à 

proteção dos recursos naturais e à garantia do equilíbrio ecológico e, 

consequentemente, da saúde humana.  

• Meio construído, referente às edificações e formas do uso e parcelamento do 

solo. Aqui o controle sanitário é exercido sobre as tecnologias utilizadas na 
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construção das edificações humanas (casas, edifícios, indústrias, 

estabelecimentos comerciais etc.) e a forma de parcelamento do solo no ambiente 

urbano e rural; sobre os meios de locomoção e toda a infraestrutura urbana e de 

serviços; sobre o ruído urbano e outros fatores, no sentido de prevenir acidentes, 

danos individuais e coletivos e proteger o meio ambiente. 

• Ambiente de trabalho, relativo às condições dos locais de trabalho, geralmente 

resultantes de modelos de processos produtivos de alto risco ao ser humano. O 

controle sanitário tem haver com esse ambiente, onde frequentemente as pessoas 

são obrigadas a dedicar grande parte de seu tempo ao trabalho em condições 

desagradáveis, em ambientes fechados e insalubres, em processos repetitivos, 

competitivos e sob pressão, o que altera e coloca em risco a saúde física e 

psicológica e a vida dos indivíduos e da comunidade. 

Segundo Costa (2000), área de abrangência da Vigilância Sanitária pode ser descrita 

em: 

• Normalização e controle de bens, envolvendo todas as etapas, desde a 

produção, armazenamento, transporte, comercialização até ao consumo. A 

matéria-prima, coadjuvante, tecnologias, equipamentos e processos;  

• Normalização e controle de tecnologias médicas, tanto equipamentos como 

procedimentos, dos mais rudimentares aos mais sofisticados; 

• Normalização e controle de serviços direta ou indiretamente relacionados com 

a saúde, prestados, direta ou indiretamente, pelo Estado e pelo setor privado. 

Sob o título de fiscalização das condições do exercício profissional; 

• Normalização e controle específico de portos, aeroportos e fronteiras, de 

veículos, cargas, e pessoas; 

• Normalização e controle de aspectos do ambiente, do ambiente de trabalho e 

da saúde do trabalhador. 

 

 

 



 

 31

2.5.3  Instrumentos utilizados para inspeção e fiscalização  
 

 

Devido à natureza jurídico-política de sua intervenção e dos aspectos técnico-

sanitários, os instrumentos legais são uma condição para o exercício de diversas práticas, 

principalmente ações no controle sanitário de produtos e serviços de interesse à saúde. 

(COSTA, 2000).  

Para dar conta do enorme arcabouço jurídico com que se deparam as ações de 

vigilância sanitária, a utilização de instrumentos, sejam eles legais ou técnicos, como autos e 

termos e roteiros de inspeção, foram sendo criados e adaptados desde o início das ações da 

Vigilância Sanitária no Brasil. 

 

 

2.5.3.1 Instrumentos legais 
 

 

As ações de vigilância sanitária são indiscutivelmente exercidas mediante um forte 

cunho jurídico, para o qual se faz necessário utilizar instrumentos legais no processo de 

trabalho. Desde ações menos complexas de fiscalização até as mais complexas, o agente desse 

setor deverá, dentre outros, exercer “o poder de polícia administrativa”, a ele imputado 

legalmente. Este poder deverá, sempre, ser exercido em razão do interesse público. Deve 

incidir sobre a propriedade e sobre a liberdade, não sobre o direito de propriedade ou sobre o 

direito de liberdade e deve ser imposto coercitivamente (GASPARINI, 2004). 

Os instrumentos legais utilizados pela Vigilância Sanitária têm sua função e forma 

determinada conforme a lei, a exemplo do auto de infração, instrumento para apuração de 

infrações sanitárias, o qual inicia os procedimentos administrativos. Ainda são considerados 

instrumentos legais, os termos lavrados pelo agente fiscalizador, desde o formulário de 

denúncia, relatórios de inspeção sanitária, resultados de análises laboratoriais, termos de 

coleta de amostras e substâncias, roteiros de inspeção e outros criados pela instância que os 

executará. 

 Segundo Costa (2004), a falta de formulações e explicitações de políticas de vigilância 

sanitária nas políticas públicas, a pouca atenção governamental à área, entre outros 

determinantes relacionados ao baixo estágio de desenvolvimento científico e tecnológico do 

país, foram concorrendo para o aprofundamento da distância que se estabeleceu entre a 
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estrutura dos serviços de vigilância sanitária e as demandas por suas ações. A autora pontua 

que a escassa produção de conhecimento sobre o tema vem sinalizar a necessidade de se 

despertar mais interesse do mesmo como objeto de investigação e afirma que, no começo da 

década de 90, quando surgem alguns trabalhos acadêmicos sobre o tema, esses têm por 

autores, em geral, técnicos envolvidos com órgãos de Vigilância Sanitária, o que denota um 

interesse científico restrito aos profissionais da área específica. 

A utilização responsável dos recursos na saúde em um país como o Brasil, cenário de 

vários problemas econômicos e sociais, demanda, em caráter de emergência, a realização de 

estudos que viabilizem a avaliação dessas ações. Segundo Campos (2001), é necessário 

desenvolver uma metodologia de planejamento que permita programar as ações de vigilância 

sanitária de forma integrada às realidades geoeconômicas e sociais, articuladas 

funcionalmente nos diferentes níveis político-administrativos.  

Para Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998), a proposta de ação da vigilância sanitária 

deverá partir da apreensão das desigualdades sociais, entendendo assim a distribuição 

desigual dos agravos à saúde como fruto das relações sociais.   Como parte integrante da 

vigilância da saúde e enquanto instituição de proteção à vida das pessoas, intervindo nos 

problemas sanitários do meio ambiente, do ambiente de trabalho, dos produtos e serviços 

comercializados na sociedade atual, os gestores da vigilância sanitária devem observar a 

necessidade premente de reconhecimento dos problemas do território sob sua 

responsabilidade.   

O campo prático das ações de saúde da vigilância sanitária não consegue dar respostas 

à complexidade dos problemas que ocorrem em um dado território, em realidades 

fragmentadas, porém resultantes de um mesmo encadeamento de determinantes sociais, 

políticos, culturais, ambientais, entre outros (SOUZA; MARQUES, 2005).  

 

 

2.6 Território e contexto 
 

 

Segundo Prata (1994), as ações e os serviços de saúde devem ser direcionados, tanto 

quanto possível, para as realidades locais, por possibilitar igual oportunidade em saúde, com a 

redução das diferenças injustas ou iniquidades. A essência da saúde pública é precisamente a 

redução e eventual eliminação desses diferenciais ao nível local, nacional e internacional entre 

grupos humanos (CASTELLANOS, 1997). Para tanto, cada vez mais é necessária a 
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investigação científica como contribuição valiosa no direcionamento da melhoria das ações de 

saúde.  

Dessa forma, para o desenvolvimento das ações de controle sanitário é fundamental 

conhecer o território, ou seja, identificar e interpretar a organização e dinâmica das 

populações que nele habitam, bem como compreender a forma como funcionam e se 

articulam as condições econômicas, sociais e culturais, entre outros. A identificação desses 

fatores pode representar o diferencial para a diminuição dos problemas sanitários a que estão 

expostos indivíduos e grupos sociais.  

Como afirma Paim (1994), as informações produzidas sobre um território subsidiam o 

planejamento, que constitui importante instrumento de definição de prioridades, 

direcionamento de estratégias e efetivação das ações necessárias para a integralidade e 

equidade das políticas sociais, inclusive as de Vigilância Sanitária. 

Em recente estudo realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Estado 

da Paraíba (ANVISA, 2003), constatou-se pouca articulação entre o trabalho desenvolvido 

pela Vigilância Sanitária e o espaço sobre o qual ela atua. Neste estudo, foi constatado que 

100% dos profissionais manifestaram desconhecimento quanto aos dados socioeconômicos 

dos municípios. Portanto, também são desconhecidos os fatores de risco acarretados pelas 

condições socioeconômicas daquela região. 

Para Milton Santos (2004), o lugar é como um sistema. A noção de totalidade que vem 

da filosofia clássica considera que todas as coisas presentes no universo fazem parte de uma 

mesma unidade. Cada coisa nada mais é que parte da unidade. Mas, essas partes que formam 

um todo não são suficientes para explicar a unidade; ao contrário, o todo é que explica as 

partes. 

Santos (2004) procura explicar a complexidade do espaço, considerando que o todo é 

maior que a soma das suas partes e que essas se transformam pela ação do tempo. Nesse 

sentido, questiona: “é a realidade do todo que buscamos apreender. Mas a totalidade é uma 

realidade fugaz, pois está sempre se desfazendo para voltar a se fazer (...). Como, desse modo, 

apreendê-la?”. Para conhecê-la, é necessário conhecer o processo de totalização, termo que 

usou para designar o movimento conjunto do todo e das partes.  
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2.7 A Vigilância Sanitária em um contexto territorial específico: o caso de Jaboatão dos 
Guararapes  

 
 

As ações da Vigilância Sanitária Estadual foram descentralizadas para o município de 

Jaboatão dos Guararapes, assim como para outros municípios da região metropolitana do 

Recife, no ano de 1994. Desde então, surgiram algumas questões inquietantes, a saber: 

considerando as reais necessidades dos cidadãos, de forma mais justa e equânime, e as 

desigualdades existentes dentro do território de sua competência, como melhor gerir as ações 

de Vigilância Sanitária no município? E ainda, como inserir suas ações como prioridade na 

agenda de saúde? 

Para Fortes (2001), estas questões serão desvendadas conforme o valor ético-social 

com que se trata a saúde das pessoas e a interpretação majoritária das populações dos 

diferentes municípios sobre justiça social e equidade.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
              

Figura 2 – Posição do Departamento de Vigilância Sanitária no Organograma da Secretaria 
Municipal de Saúde em Jaboatão dos Guararapes. 

 
      Fonte: Relatório de Gestão de 2006. Jaboatão dos Guararapes, 2007. 
 

 

Na figura 2 observa-se que a Vigilância à Saúde, no município em questão, é 

subdividida em três departamentos: Vigilância Ambiental, Epidemiologia e Vigilância 

Sanitária.   

As equipes da Vigilância Sanitária do município, conforme determina a legislação 

local, são compostas, no mínimo, por três fiscais (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 

2004b), havendo entre eles pelo menos um profissional de nível superior (Nutricionista, 
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Médico Veterinário, Farmacêutico, Odontólogo, Biólogo, entre outros). Os servidores de 

nível médio são aqueles denominados técnicos em saneamento, técnicos em segurança do 

trabalho e agentes sanitários.  

Em 2004, foi instituída uma gratificação para os servidores das vigilâncias sanitária e 

ambiental – Gratificação de Produtividade Fiscal – GPF, por meio da Lei Municipal nº 

259/2004 (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2004b), e posteriormente regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 149/2004 (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2004c). Esta é atribuída 

por produção, e como fonte de recursos para pagamento, especificamente aos fiscais da 

Vigilância Sanitária, é recolhida a taxa de serviços ambientais à qual estão sujeitos, 

anualmente, como pré-requisitos para o licenciamento sanitário, todos os estabelecimentos de 

interesse à saúde cuja atividade se acha sob a responsabilidade do âmbito municipal 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2004a). 

A singularidade dessa gratificação é um dos componentes do contexto que torna 

interessante a realização da presente pesquisa, a qual tentará analisar, entre outras coisas, a 

influência desse elemento na distribuição das ações no território estudado. 

 

 

2.8 Desigualdades sociais  
 

 

Estudos epidemiológicos relatam, desde os séculos 18 e 19, as relações entre os 

problemas de saúde de conglomerados urbanos e suas condições de vida (CASTELLANOS, 

1998).   Em relação às condições de vida, o Brasil encontra-se em posição singular. Embora 

não seja considerado um país pobre, é um dos mais desiguais do mundo (BARROS, 1997).  A 

importância da influência das desigualdades sociais é evidenciada em vários estudos, os quais 

têm recorrido à construção de indicadores compostos por variáveis socioeconômicas.  

Estudos que pretendam analisar associações entre as ações de saúde em um território, 

as condições socioeconômicas desses espaços e as condições de vida, possibilitam a 

construção de indicadores capazes de reorientar as políticas públicas setoriais voltadas para a 

equidade, a exemplo das políticas de saúde, permitindo intervenções sobre tais condições de 

vida e de saúde (PAIM, 1997); bem como, com medidas capazes de discriminar grupos 

relativamente homogêneos da população e apontar caminhos para o monitoramento da 

melhoria das condições de vida e saúde (BREILH, 1990). 
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 Em Jaboatão dos Guararapes são encontradas profundas desigualdades sociais, desde 

as desigualdades geográficas até da oferta e distribuição dos equipamentos urbanos existentes 

(FIGURAS 3 e 4). 

 

 

          
Figura 3. Rua de uma comunidade.                                         Figura 4. Orla marítima do Município. 
Fonte: Jaboatão dos Guararapes, 2007.                                                  Fonte: Jaboatão dos Guararapes, 2007. 
 

 

 

 

Nos indicadores de renda, pobreza e desigualdade, no período de 1991 a 2000, a renda 

per capita dos munícipes ─ em valores do ano 2000 ─ estava em torno de R$ 236. A pobreza 

diminuiu em 11,9%, passando de 44,4%, em 1991, para 39,1%, em 2000, porém a 

desigualdade cresceu, de acordo com o índice de Gini, passando de 0,61, em 1991, para 0,65, 

em 2000 (CONDEPE/FIDEM, 2009). 

A definição de pobreza aqui utilizada é a de Mollat (1989), segundo a qual pobre é 

aquele que, de modo permanente ou temporário, encontra-se em situação de debilidade, 

dependência e humilhação, caracterizada pela privação dos meios, variáveis segundo as 

épocas e as sociedades, que garantem força e consideração social. 
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2.9 O desafio da equidade para a Vigilância Sanitária  
 
 

Em conferência no Seminário Temático Permanente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, em 2001, Garrafa pontuou que a equidade não é sinônimo de igualdade. 

 

... Mais recentemente vêm sendo discutidos esses conceitos em saúde, haja 
vista o encontro ocorrido em Genebra, em março de 1997, além de outros 
encontros similares e posteriores, sobre a revisão das metas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Nestas oportunidades, o conceito de eqüidade foi 
retomado com vigor e ela passou a constituir-se na palavra-chave em saúde 
para o início do século 21 (GARRAFA, 2001). 

 

O autor entende que equidade significa basicamente a disposição de reconhecer 

igualmente o direito de cada um a partir de suas diferenças. Ele também ressalta que o tema 

não é novo e, como exemplo, cita o discurso para os formandos de Direito da Faculdade do 

Largo de São Francisco, USP, em 1921, proferido pelo paraninfo Rui Barbosa, com as 

seguintes e históricas palavras: 

... A regra da igualdade não consiste senão quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta igualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade... Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, 
seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos 
conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada 
um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se 
equivalessem... (GARRAFA, 2001).  

 

Por outro lado, a equidade não era uma categoria utilizada no discurso do movimento 

sanitário e não fez parte do Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde – documento 

que representa o marco de referência no ideário do movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira – exceto como equidade no acesso, e não está plasmada em lei, só ocorrendo em 

textos posteriores, em que passa do aspecto de equidade no acesso aos serviços de saúde para 

se transformar em princípio orientador das políticas de saúde (ESCOREL, 2001). 

 Nesse contexto, Pereira (2004) afirma que a política social, a exemplo da política de 

saúde, é vista então como: 
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... aquele conjunto de medidas administradas pelo Estado tendo em vista a 
diminuição das desigualdades sociais, ou seja, aquelas medidas capazes de 
facilitar o acesso a bens essenciais de produção pública ou privada daqueles 
indivíduos ou grupos que se encontram, neste particular, em posição 
desvantajosa perante outros indivíduos ou grupos em uma mesma sociedade. 
 

A autora menciona a existência do Estado social, não decorrente do ideal de igualdade 

proclamado mundialmente, mas do imperativo de administrar o mais eficientemente possível 

a desigualdade, mantendo-a nos limites econômicos e políticos socialmente aceitáveis. Nesse 

sentido, além de atender aos imperativos capitalistas, também, de forma estratégica, 

operacionaliza as imposições dos que se sentem em posição desigual. 

            Para Garrafa (2001), a equidade é entendida como uma das bases éticas que deve guiar 

o processo decisório da área de vigilância sanitária, salientando que somente por meio deste 

paradigma é que conseguiremos efetivar o direito à saúde. O reconhecimento de necessidades 

diferentes, de sujeitos também diferentes, é colocado, portanto, como o caminho para se 

atingir direitos iguais.  O autor finaliza considerando a equidade como categoria que permite 

resolver parte razoável das distorções na distribuição da saúde, ao aumentar as possibilidades 

de vida de importantes parcelas da população.   

Também para Medeiros (apud VIANA; NUNES; SANTOS 2001), o princípio da 

equidade recupera a ética e a justiça em valores e regras de distribuição e se distingue da 

igualdade, como princípio que orienta estratégias de focalização, ao invés de universalização. 

Carvalho (2005) afirma, ainda mais amplamente, que os princípios e diretrizes do 

SUS, principalmente aqueles que se referem à equidade e igualdade, deveriam se transformar 

em valores éticos e compreendidos pelo Estado, pelo cidadão, e também pelo profissional que 

atua nas políticas de saúde. O autor aponta esse como um caminho para a superação dos 

desafios do SUS no contexto brasileiro, afirmando que os direitos sociais sofrem ameaças 

perante a persistência das grandes desigualdades socioeconômicas que caracterizam nosso 

país, desde o período colonial. 

Neste aspecto, as políticas de saúde, que têm a equidade como princípio e objetivo, 

devem articular, segundo Viana, Nunes e Santos (2001), parâmetros epidemiológicos com 

parâmetros sociais e econômicos, que permitam caracterizar e priorizar grupos vulneráveis. 

Os autores ressaltam a importância de estudos avaliativos investigando a abrangência e 

magnitude das desigualdades sociais nos níveis de saúde da população. Estes estudos, 

segundo Drachler et al. (2003), podem auxiliar o estabelecimento de critérios para os gestores 

alocarem recursos em quantidade mais adequada, de acordo com as especificidades de cada 
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região. Seriam assim, mais equânimes, visto que os repasses de recursos, em grande parte per 

capita, não são capazes de atender as necessidades locais ou ainda às necessidades verticais. 

Como verticais, podem ser entendidas as necessidades de saúde especificas e, como 

horizontais, as necessidades de saúde mais gerais (ESCOREL, 2001). 

Por outro lado, essas desigualdades deverão existir, conforme salienta Escorel (2001), 

uma vez que igualdade e equidade partem do princípio de que a humanidade é diversa, plural; 

que os seres humanos diferem entre si, em suas personalidades, identidades e necessidades. O 

que não pode prosperar são as iniquidades, ou seja, as desigualdades injustas. Essas devem ser 

conhecidas e equacionadas, de forma a possibilitar melhores resultados.   

Considerando que as desigualdades se interligam ao status socioeconômico do grupo 

ao qual o indivíduo pertence (VIANA; FAUSTO; LIMA, 2003), tentando buscar soluções 

mais próximas às realidades locais, estudos vêm sendo desenvolvidos em busca das relações 

de causalidade e determinações do processo saúde-doença que sejam mais próximas do 

território, ampliando as possibilidades de análises de fenômenos complexos (ESCOREL, 

2001). 

Para efetivação da missão da Vigilância Sanitária conforme preconiza a lei, destaca-se, 

entre outros, o desafio do cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS, num contexto de 

desigualdades existentes no cenário nacional. Trata-se, ao mesmo tempo, de elemento 

desafiador para o setor da Vigilância Sanitária, principalmente nesse início de milênio, 

considerando o modelo atual de desenvolvimento e o processo de globalização, capazes de 

internacionalizar e multiplicar o risco sanitário, aumentando o desafio para a Vigilância 

Sanitária de cumprir sua missão.   

Desafio também para a Vigilância Sanitária, visto que suas ações são realizadas in 

loco, obrigando o constante deslocamento das equipes de inspeção pelo território, ao qual 

também se associa a superação do temor de percorrer áreas violentas do território do 

município estudado. 

Esta violência pública ou urbana, segundo Misse (2006), diz respeito a uma 

multiplicidade de eventos vinculados ao modo de vida das grandes metrópoles, na 

modernidade. Eventos que podem reunir, na mesma denominação geral, motivações muito 

distintas, desde vandalismos, desordens públicas, motins e saques, até ações criminosas 

individuais de diferentes tipos, inclusive as não-intencionais. 

Segundo Braga (1989), a percepção da violência está ligada à extração das 

informações do meio ambiente, e os indivíduos se comportam de acordo com o modo como 

os outros os percebem, por meio das sensações experimentadas, quando seus mecanismos de 
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percepção são estimulados, e das imagens de memória formadas por sensações e experiências 

anteriores.  

Esta percepção, porém, nem sempre pode explicar exatamente as correspondentes 

situações objetivas. Braga (1999) relaciona as diferenças entre o risco subjetivo e objetivo. 

Ou seja, ao contrário do que realmente pode ocorrer, em relação à probabilidade de 

acontecer o evento – risco objetivo – tem-se o risco percebido pelos indivíduos – risco 

subjetivo. Este descreve idéias, sentimentos e impressões dos indivíduos sobre os riscos 

inerentes à sua atividade no sistema de tráfego, onde foi realizada a pesquisa do referido 

autor. 

Considerando ser Jaboatão dos Guararapes parte da Região Metropolitana do Recife, 

pode ser enquadrado como local de violência urbana alta. Neste estudo, utilizaram-se como 

indicador de violência os homicídios, devido à intimidação que pode representar esse fator 

para os profissionais que realizam atividades de fiscalização, cuja presença é por vezes 

indesejada pelo setor regulado. 

Analisando a mortalidade por causas externas em Jaboatão dos Guararapes, segundo o 

Perfil Epidemiológico (JABOATAO DOS GUARARAPES, 2007), observa-se que este grupo 

de causa é um dos principais responsáveis pela mortalidade precoce, com maior magnitude 

nas faixas etárias de 15 a 24 e de 25 a 34 anos em ambos os sexos. Na analise do tipo de 

violência no município, observa-se que os maiores percentuais são encontrados nos 

homicídios e nos acidentes de trânsito, sendo o primeiro o de maior magnitude, acometendo 

substancialmente os indivíduos do sexo masculino. 



 

 41

3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a equidade do acesso às ações de Vigilância Sanitária de alimentos no 

território municipal de Jaboatão dos Guararapes e sua correlação com as variáveis do estudo. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

a) Analisar a distribuição espacial da frequência de visitas da Vigilância Sanitária para o 

controle de alimentos por bairro, pelos coeficientes de visitas por habitante e visitas 

por estabelecimento, de acordo com a concentração de estabelecimentos de alimentos 

cadastrados e o quantitativo populacional nos bairros, respectivamente; 

b) Identificar a correlação das variáveis independentes: distância do ponto de saída das 

equipes ao local visitado; indicador composto de carência social (ICS); Taxa de 

Serviços Ambientais (TSA) e indicador de Violência Urbana (IVU) com os 

coeficientes de visitas por 10.000 habitantes residentes no bairro e com a visita por 

100 estabelecimentos cadastrados no bairro.  
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4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 Tipo de estudo 
 

 

Foi realizado um estudo ecológico de base territorial, com abordagem de áreas 

geográficas bem delimitadas, utilizando o espaço como categoria de análise. Este tipo de 

desenho é frequentemente utilizado para analisar grupos múltiplos, avaliar a fazer associação 

ecológica. Muito utilizado para traçar o nível médio ou a prevalência média de exposição e a 

taxa de doença e agravo entre vários grupos (MORGENSTERN, 1998), possibilitando 

análises comparativas entre indicadores de condições de vida, de situação de saúde, 

identificando as desigualdades entre eles. Este tipo de efeito ecológico é particularmente 

relevante quando são avaliados os impactos de processos sociais ou intervenções 

populacionais, tais como novos programas, políticas ou legislações. 

Todas as variáveis do presente estudo foram consideradas como medidas ecológicas,  

sendo o bairro a unidade de análise.          

Nesta pesquisa, foram utilizados dados secundários produzidos na rotina dos serviços 

e, como afirma Pereira (1995), estes podem contribuir para a melhoria dos sistemas de 

informação e, consequentemente, no planejamento e organização das ações de saúde.  

Como limitação, os estudos ecológicos trazem a dificuldade de lidar com variáveis 

extrínsecas, que funcionam como fatores de confundimento, geralmente difíceis na sua 

medição e controle (PEREIRA, 1995; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2006). 

A formação da base de dados desse estudo é recente, não se prestando para um estudo 

longitudinal, o que também reforçou a utilização desse tipo de metodologia. Contudo, a 

realização do presente estudo possibilitará estabelecer uma linha de base para investigações 

futuras. 
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4.2   Base territorial do Estudo 
 

 

 A escolha do Município de Jaboatão dos Guararapes deve-se ao fato de existirem 

especificidades locais que fazem dele um espaço onde se conta com diferentes tipos de 

territórios sociais, devido às desigualdades socioeconômicas e geográficas, além de 

singularidades administrativas, como a Gratificação de Produtividade Fiscal – GPF, direito 

assegurado aos servidores da Vigilância Sanitária por meio da legislação municipal 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2004b). Como elemento facilitador para o estudo, 

destaca-se o fato de que a pesquisadora exerceu cargo administrativo, como gestora do 

Departamento de Vigilância Sanitária no período de janeiro de 2005 a outubro de 2008. 

 Para que o trabalhador da Vigilância Sanitária receba a GPF são necessários os 

registros precisos e sistemáticos de todas as ações realizadas pelas equipes de inspeção. Com 

o preenchimento diário de planilhas (ANEXO B), estas ações são transformadas em pontos 

que, somados, conferem um valor para toda a equipe, que é repassado para cada servidor, 

individualmente, a cada três meses (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2004b). 

O Município de Jaboatão dos Guararapes está localizado na Região Metropolitana do 

Recife, limitando-se, ao norte, com o Município do Recife e o Município de São Lourenço da 

Mata, ao sul com o Município do Cabo de Santo Agostinho, a leste com o Oceano Atlântico e, 

a oeste, com o Município de Moreno. Com distância aproximada de 12 quilômetros do centro 

da cidade do Recife (Figura 1). 

O município está situado no litoral do Estado de Pernambuco, possuindo uma 

superfície de 263 Km², sendo 166 Km² de área urbana (63,12%) e 97 Km² de área rural, 

totalizando 36,88% (IBGE, 2008). 

O território está dividido em cinco distritos sanitários: Prazeres, Centro, Cavaleiro, 

Curado e Jardim Jordão. 

 Numa síntese histórica acerca do município, verifica-se que o vocábulo Jaboatão é 

derivado da língua tupi e significa “arbusto de fibra dura”. A ocupação do território se deu a 

partir do Engenho São João Batista, e com a indústria de fabricação de açúcar, no século 16, 

apareceram as primeiras aglomerações humanas, na forma de povoações e vilas (VELOSO, 

1978). 

Em 1746, a povoação do município contava com 667 casas e 7.355 habitantes, 11 

engenhos em funcionamento e 2 paralisados, numa época em que o núcleo urbano mais 

populoso – Recife – tinha não mais que 18.000 habitantes (INSTITUTO DE 
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DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO, 1976). No ano de 1863 a população livre era 

de 12.350 habitantes e 47 engenhos. No ano de 1960 o censo do IBGE contabilizou 105.261 

habitantes e, em 1970, Jaboatão dos Guararapes era o município com maior aumento 

demográfico, passando a figurar, desde então, como o segundo do Estado, em população 

(VELOSO, 1978). 

O crescimento total, em termos demográficos, entre os anos de 1960 e 1970, superou o 

de todos os outros municípios, contribuindo certamente para isso o movimento migratório, 

que teve uma participação de 69% no crescimento total da população. Dentre a população 

imigrante, aproximadamente 82% era de origem urbana, o que permitia estimar uma total 

urbanização, no futuro (VELOSO, 1978). 

Ainda em relação ao censo de 1970, foram cadastrados 36.934 domicílios com os mais 

baixos níveis de saúde. O maior problema era a falta de uma rede de esgotos, o que criava 

uma situação alarmante num município cuja população crescia significativamente. No que se 

refere aos aspectos educacionais, sabe-se que apenas 23% da população maior de 15 anos era 

alfabetizada; 6,9% dos maiores de 20 anos possuíam o ensino médio e apenas 0,49% tinham o 

curso superior. Na segunda metade do século 20 ocorreu, no município, a transição da 

atividade econômica eminentemente agrícola para a industrial (VELOSO, 1978). 

Passados mais de trinta anos desse censo, o município em 2005 contava com 640.722 

mil habitantes e taxa de urbanização de 97,75% (IBGE, 2008). De acordo com dados do censo 

demográfico de 2000, em torno de 76% dos domicílios não têm instalação sanitária, 24,4% 

não possuem coleta de lixo e 18,7% não têm abastecimento de água.  

Em 2007 a população de 661.901mil habitantes encontrava-se numa precária situação 

ambiental, segundo estudo realizado por Rodrigues (2007), em 13% dos domicílios os chefes 

de família não tinham nenhuma instrução e em 10% deles não tinham nenhuma renda mensal. 
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               Figura 5. Mapa de Jaboatão dos Guararapes com os bairros e os distritos - 2007.  
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Na figura 5 estão representados os 26 bairros do Município de Jaboatão dos 

Guararapes, os quais acham-se assim distribuídos:  

Distrito Sanitário - I, denominado Prazeres, localizado ao leste, com três de seus 

bairros na orla marítima, é composto pelos bairros: Barra de Jangada, Cajueiro Seco, 

Candeias, Piedade e Prazeres.  

Distrito Sanitário - II, denominado Centro, composto de 11 bairros, o maior em 

extensão e número de bairros, além de possuir áreas rurais onde estão localizados os 

engenhos. Os bairros que o compõem são: Centro, Engenho Velho, Floriano, Manassu, 

Muribequinha, Santana, Santo Aleixo, Socorro, Vargem Fria/Bulhões, Vila Rica e Vista 

Alegre.  

Distrito Sanitário – III, denominado Cavaleiro, possui quatro bairros: Cavaleiro, que 

dá o nome ao distrito, Dois Carneiros, Sucupira e Zumbi do Pacheco.  

Distrito Sanitário – IV, formado apenas pelo bairro do Curado que dá o nome ao 

distrito.  

Distrito Sanitário – V, denominado Jardim Jordão é composto por cinco bairros: 

Comportas, Guararapes, Jardim Jordão, Marcos Freire e Muribeca. 

 A Vigilância Sanitária era sediada no Distrito Sanitário – II, no bairro de Engenho 

Velho, onde ainda se encontra o Centro de Vigilância Ambiental – CVA. A partir de fevereiro 

de 2005, segundo Relatório de Gestão do ano de 2006, a Vigilância Sanitária foi transferida 

para o prédio da Secretaria de Saúde, localizado no Distrito Sanitário – I, no bairro de 

Prazeres, onde funcionava a Vigilância Epidemiológica. Tal transferência foi realizada devido 

à maior concentração de estabelecimentos de interesse à saúde, regulados pela Vigilância 

Sanitária (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2007). 

 

 

4.3 Unidades de estudo 
 

 

 Conforme determina a Lei 8080/90 (BRASIL, 1990), é de responsabilidade da 

Vigilância Sanitária a regulação de todos os estabelecimentos de interesse à saúde. Nessa 

categoria, estão incluídos todos os estabelecimentos que comercializem produtos ou prestem 

serviços que estejam, direta ou indiretamente, relacionados com a saúde.  

A regulação de que tratam as leis sanitárias em vigor corresponde ao monitoramento e 

licenciamento desses locais (BRASIL, 1977). Para a realização desse controle, as ações de 
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vigilância sanitária são executadas por meio de inspeções sanitárias. Dada a complexidade 

desse universo regulado, visto que abrange todos os serviços e produtos de interesse à saúde, 

incluindo de padarias a hospitais, este estudo foi realizado apenas com os estabelecimentos 

que comercializam alimentos. Este recorte justifica-se, em razão da necessidade de assegurar 

factibilidade à pesquisa, haja vista o prazo disponível para a sua realização. Assim sendo, foi 

feita a opção por esta área de atuação de vigilância sanitária, a qual lida com produtos e 

serviços que são utilizados por toda a população, independente da sua localização geográfica 

e do seu status socioeconômico.  

 Face à necessidade de homogeneizar as ações da Vigilância Sanitária, que incluem o 

licenciamento, atendimento à denúncia de irregularidades, ou monitoramento em eventos 

sazonais, como o carnaval e outros, neste estudo será considerada qualquer inspeção sanitária 

como visita. Embora teoricamente exista diferença quanto ao motivo que a ensejou, a rigor, 

todas implicam em preenchimento de formulários e não dispensam as orientações e 

explicações técnicas, que podem ser classificadas como ações de controle sanitário.  

A população do estudo foi composta pelos estabelecimentos que comercializam 

alimentos localizados nos bairros do Município.  

 

 

4.4 Período do estudo 
 
 

O período do estudo foi o ano de 2007, com a utilização de todas as ações realizadas 

no controle sanitário de alimentos no território, contabilizadas a partir do primeiro registro do 

mês de janeiro, ao último do mês de dezembro. Este ano de 2007 foi escolhido por se tratar de 

um momento considerado de maior estabilização da gestão, iniciada em 2005, visto que em 

2006 foram necessários ajustes administrativos, inclusive com o ingresso e nomeação de 

novos servidores efetivos, para compor o quadro técnico e administrativo da Secretaria de 

Saúde.  

Em 2006 foram realizadas capacitações dos novos servidores para adequação aos 

procedimentos do serviço. Em 2007 os procedimentos estavam consolidados.  
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4.5 Variáveis do estudo 
 

 

A frequência de visitas da Vigilância Sanitária aos estabelecimentos que 

comercializam alimentos no território estudado foi operacionalizada mediante dois 

coeficientes, utilizando-se no cálculo de ambos o número absoluto de visitas realizadas em 

cada bairro no ano pesquisado, como numerador. Um dos indicadores teve como 

denominador o número de habitantes do bairro, multiplicado por 10.000; no segundo, o 

denominador foi o número total de estabelecimentos cadastrados no setor de protocolo da 

Vigilância Sanitária, multiplicado por 100, conforme demonstram as fórmulas 1 e 2.  

A construção desses coeficientes criou uma unidade relativizada pelo número de 

habitantes e de estabelecimentos do bairro. 

 

 

Fórmula 1. Coeficiente de visitas por habitantes 

 

 

Fórmula 2. Coeficiente visitas por estabelecimentos 

Número de visitas em estabelecimentos localizados no bairro em 2007     X    100 
         Número de estabelecimentos cadastrados do bairro em 2007 

 

 

4.5.1 Variáveis independentes 
 

 

4.5.1.1 Taxa de Serviços Ambientais 
 

 

Dada a especificidade do município estudado, no que diz respeito ao pagamento de 

gratificação pecuniária mediante pontuação contabilizada por ação realizada, foi construído 

um indicador que identificasse, em cada bairro, os estabelecimentos cadastrados e licenciados. 

   Número de visitas em estabelecimentos localizados no bairro em 2007    X    10.000
         Número de habitantes do bairro em 2007 
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Para o cálculo da frequência de estabelecimentos potencialmente pagadores de taxa de 

Serviços Ambientais, denominado, neste estudo, como Indicador de Taxa de Serviços 

Ambientais – TSA, foi utilizado o número absoluto de estabelecimentos liberados no bairro, 

no ano de 2007, dividido pelo número de estabelecimentos cadastrados no bairro 

(FÓRMULA 3). 

Para emissão da licença sanitária, documento obrigatório para atividades reguladas 

pela Vigilância Sanitária, é exigido quitação da taxa de serviços ambientais, conforme 

determina a Lei Municipal nº 258/2004 (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2004a). Esta 

exigência permitiu a realização do cálculo preciso dos estabelecimentos liberados 

efetivamente pelo serviço, não só quanto à condição do cumprimento das exigências 

higiênico-sanitárias vigentes, bem como com o atendimento de todos os documentos 

necessários para a composição do processo de licenciamento sanitário. 

 

 

Fórmula 3 – Cálculo da taxa de serviços ambientais 

 

 

 

 

4.5.1.2 Distância sede da Visa/bairro 
 

 Para calcular a distância entre a sede da Vigilância Sanitária (local da saída das 

equipes) até o bairro a ser visitado, foi utilizado o Google maps, ferramenta de domínio 

público desenvolvida pela Microsoft. Esta ferramenta requer o ponto de saída, o endereço e o 

ponto de chegada. Neste estudo, para todos os bairros foi utilizado como ponto de partida, o 

endereço da sede, localizada à Avenida Barreto de Menezes, S/N – Prazeres e, como ponto de 

chegada, aquele que o programa define em função do nome do bairro solicitado na busca. 

 Com todos os bairros foram traçados os percursos e disponibilizados os respectivos 

valores destes em quilômetros, sendo ainda oferecidas três opções para a realização do 

percurso: a pé, de automóvel de passeio e de transporte público. Para esta pesquisa, devido à 

forma como as equipes se locomovem pelo território, foi escolhida a modalidade automóvel 

de passeio. Em apenas um dos 26 bairros o programa não reconheceu o bairro e, neste caso, 

foi utilizado o nome da localidade em lista específica utilizada pela Vigilância 

                     Número de estabelecimentos liberados no bairro               X  100 
    Número total de estabelecimentos cadastrados no bairro 
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Epidemiológica na alimentação dos sistemas de informação utilizados por este setor, o que foi 

suficiente para resolver o problema e saber a distância entre este bairro e a sede da Vigilância 

Sanitária. 

 

 

4.5.1.3 Indicador de Violência Urbana  
 

 

  Para identificação dos bairros mais violentos foi realizado o somatório do número 

absoluto de homicídios ocorridos no bairro nos anos de 2004 a 2007, dividido pelo somatório 

do número de habitantes no bairro em igual período multiplicado por 100.000. 

 A utilização não apenas dos dados de 2007 e sim de quatro anos consecutivos 

possibilitou um resultado mais preciso e próximo da realidade de cada bairro. 

 

 

Fórmula 4 – Cálculo do indicador de violência urbana 

 

 

 

 

4.5.1.4 Indicador de Carência Social  
 

 

 Foi utilizado o ICS, construído por Rodrigues (2007), em estudo realizado no 

Município de Jaboatão dos Guararapes.  A construção deste indicador baseou-se na técnica de 

formação de escores, método utilizado para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano 

(UNICEF, 1994) e em outros estudos encontrados na literatura (SOUZA, 1998; XIMENES et 

al., 1999; BRAGA et al., 2001; BONFIM, 2002).  

Segundo este método, inicialmente é realizado uma distribuição proporcional dos 

valores absolutos das variáveis selecionadas, segundo setores censitários (Quadro 2).  

 

 

 

Somatório do número absoluto de homicídios ocorridos no bairro no período de 2004 a 2007 X 100.000 
   Somatório do número de habitantes do bairro no período de 2004 a 2007 
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Quadro 2.  Variáveis utilizadas para a construção do indicador de carência social 
VARIÁVEL  DEFINIÇÃO 

Domicílios particulares permanentes sem 

abastecimento de água  

Proporção de domicílios particulares e permanentes 

com inadequado abastecimento de água  

Domicílios particulares permanentes sem instalação 

sanitária  

Proporção de domicílios com inadequada instalação 

sanitária  

Domicílios particulares permanentes sem coleta de 

lixo 

Proporção de domicílios com inadequada coleta direta 

de lixo  

Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes sem instrução. 
Proporção de chefes de domicílio sem instrução 

Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes sem rendimento nominal mensal  

Proporção de chefes de domicílio sem rendimento 

mensal  

Fonte: IBGE, 2000. 

 

 

Em seguida, a autora aplicou a equação de formação dos escores, como forma de 

ordenamento dos setores censitários. Esses escores (ES) são valores que variam entre 0 e 1. 

Os setores que apresentarem as maiores ocorrências, em cada uma das variáveis selecionadas, 

receberão como escore o valor 1 (um). E aos que apresentarem menor ocorrência será 

atribuído o escore com valor 0 (zero). Os demais setores tiveram seus escores construídos a 

partir da equação: 

 

ESsv = (OCs – OCmin, v)/ (OCmáx, v – OC min, v) 

Em que: 

ESsv representa o escore do setor censitário “s” em relação à variável “v”; 

OCs  representa a ocorrência da variável “v” no setor censitário “s”; 

OCmin, v  representa a ocorrência mínima para a variável “v”, observada entre todos os setores 

censitários; 

OCmáx, v representa a ocorrência máxima para a variável “v”, observada entre todos os 

setores censitários. 

 

A partir desta construção, os bairros do município foram agrupados segundo áreas 

homogêneas de carência social, onde os estratos 1 e 4 de menor e maior carência, 

respectivamente. Os estratos 2 e 3 são de média carência social. 
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4.6 Fontes de dados 
 

 

• Programa de Licenciamento Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde, cadastro 

informatizado dos estabelecimentos de interesse à saúde, para dados referentes ao 

número e ao tipo de atividade dos mesmos; 

• Sites eletrônicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e do Sistema 

de Informação de Mortalidade – SIM da Secretaria Municipal de Saúde, no que diz 

respeito às informações demográficas e de mortalidade; 

• Dissertação de mestrado de Rodrigues (2007), para obtenção dos índices de carência 

social por bairro do Município;  

• Malhas do Município de Jaboatão dos Guararapes. 

 

 

4.7 Coleta de dados 
 
 

Entre as medidas administrativas da gestão municipal em Jaboatão dos Guararapes 

iniciada em 2005, estava a construção de um banco de dados, a partir dos registros das ações 

das equipes técnicas da Vigilância Sanitária.  

Os estabelecimentos cadastrados no programa de licenciamento, após a finalização e 

cumprimento das exigências legais, eram liberados, perante emissão de licença sanitária. As 

visitas realizadas pelas equipes da Vigilância Sanitária Municipal nesses estabelecimentos, 

registradas em planilhas diárias, foram incluídas num banco de dados idealizado pelo 

Departamento de Vigilância Sanitária. 

Os dados secundários, oriundos dos registros das visitas das equipes de Vigilância 

Sanitária de alimentos, foram coletados a partir das ações e atividades diárias, preenchidos 

pelas equipes da Vigilância Sanitária, referentes ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 

2007, sendo extraídos do Programa de Licenciamento Sanitário desenvolvido pelo setor de 

Protocolo da Vigilância Sanitária. Este programa denominado Sistema de Licenciamento 

Sanitário – SSLS, foi desenvolvido pelo setor do Protocolo, que utilizou a ferramenta Access, 

da Microsoft, versão 2007, que possibilita a construção de tabelas passíveis de serem 

exportadas para o Excel, versão 5.0.  
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O início da composição do banco coincidiu com o da realização desta pesquisa, o que 

permitiu uma supervisão da digitação, pela pesquisadora. O objetivo da utilização deste 

recurso foi identificar possíveis falhas no processo de digitação e corrigi-las. O modelo da 

ficha de transcrição dos dados secundários está explicitado no Apêndice B. Os sites 

eletrônicos utilizados foram acessados entre o período de 2007 e 2009.  

 

 

4.8 Processamento e análise dos dados 
 
 

Foram utilizados todos os dados registrados, o que dispensou o cálculo de 

amostragem.  As tabelas foram extraídas do Access Versão 2007, e enviadas ao Excel 5.0.  

Posteriormente, foi realizada a formatação das tabelas, padronização e compatibilização pelo 

software utilizado. 

 

 

4.8.1 Análise da distribuição espacial das variáveis em cartogramas. 
 

 

Para construção dos cartogramas e distribuição espacial dos dados, utilizou-se o 

software TerraView, versão 3.1.1, produzido com a parceria do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE).  

Foi utilizado, como marco zero para a composição dos pontos cardeais, o bairro 

Centro, localizado no Distrito Sanitário – II. 

 

 

4.8.2 Análise estatística dos dados 
 

 

Para a análise estatística dos dados foram obtidas as medidas estatísticas: média, 

mediana, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e o coeficiente de correlação de 

Pearson e regressão linear múltipla. Foi utilizado o teste t-Student para testar a hipótese de 

correlação nula e de significância dos parâmetros. O grau de confiança utilizado foi de 95%.  
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Com a finalidade de determinar a influência das variáveis independentes sobre cada 

variável dependente e quais as correlações significantes, foram ajustados modelos de 

regressão linear múltipla. Para cada modelo foram escolhidas as variáveis independentes que 

apresentaram coeficiente de correlação significante até 15,0% (p ≤ 0,15), sendo mantidas no 

modelo as variáveis significantes até o nível de 20,0% (p ≤ 0,20).  

Foi utilizado o procedimento Backward, para a escolha das variáveis, no qual se ajusta 

um modelo inicial envolvendo as variáveis selecionadas na etapa inicial, e a cada passo uma 

variável não significativa é removida e um novo modelo é ajustado, até o ponto em que todas 

as variáveis restantes no modelo tenham contribuição significativa a determinado nível de 

significância escolhido. A cada passo do processo, a variável com menor contribuição para o 

modelo (ou a variável com o maior valor de p) é removida e um novo modelo é ajustado com 

as variáveis que restaram no modelo. Este procedimento é repetido, até que não tenha variável 

que possa ser removida.  

Os dados foram digitados na planilha Excel e o programa estatístico utilizado para a 

obtenção dos cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na 

versão 13. 

 

 

4.9 Considerações éticas  
 

 

Quanto aos aspectos éticos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

Autorizado, sob o número de protocolo 260/2008, em 03/10/2008 (CAAE – 0253.0.172.000-

08), permitindo a realização do estudo ora apresentado. 



 

 55

5 RESULTADOS 
 

 

5.1 A produção de procedimentos de Vigilância Sanitária no Município estudado  
 

 

Como pode ser visto na tabela 1, ao longo do período 2004-2007 o número de visitas 

dirigidas à área de controle de alimentos aumentou 2,4 vezes. Tal aumento pode ser atribuído 

ao fato de serem essas ações consideradas de baixa complexidade, de acordo com a Norma 

Operacional Básica de 1996 (BRASIL, 1996), sendo as primeiras a serem municipalizadas. 

As demais áreas foram sendo municipalizadas posteriormente, por requererem, estes o 

ingresso, nas equipes de Visa, de novas categorias profissionais. Além disso, o processo de 

municipalização estava sob a dependência de pactuação com o gestor estadual. O aumento 

progressivo do volume de visitas nestas áreas ocasionou uma queda relativa da participação 

das atividades de controle sanitário de alimentos no conjunto das áreas de atuação da Visa. A 

predominância das ações voltadas para o controle sanitário de alimentos e a participação 

crescente das ações nas demais áreas é mostrada na figura 6. 

 

 
Tabela 1 - Distribuição dos valores absolutos e percentuais das visitas, segundo a área de atuação da 

Vigilância Sanitária. Jaboatão dos Guararapes, 2004 – 2007 

Área de atuação 
Ano 

2004 2005 2006 2007 Total 

  N % N % N % N % N %

Controle sanitário de alimentos 1.060 98.51 1.327 64.79 2.135 58,88 2.591 55.46 7.113 62,27

Controle sanitário de serviços de 

interesse à saúde 

0,00 0,00 504 24.61 825 22,75 417 8.93 1.746 15,28

Controle sanitário de produtos de 

interesse à saúde 

16 1,49 217 10.6 666 18,37 1.664 35.62 2.563 22,45

Total 1.076 100,00 2048 100,00 3.626 100,00 4.672 100,00 11.422 100,00
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Figura 6. Quantitativo de visitas, segundo áreas de atuação da Vigilância Sanitária. Jaboatão dos 
Guararapes, 2004-2007. 

 

 

5.2 Distribuição dos procedimentos do controle de alimentos no território do município  

 

 

De acordo com o total de estabelecimentos que comercializam alimentos, cadastrados 

e em funcionamento desde o início das atividades municipais, em 1994, até o ano de 2007, e o 

número total de visitas no ano de 2007, apresentados na tabela 1, a média de visitas foi de 1,5 

por estabelecimento. Esta média, que em princípio atenderia à pactuação com o Estado, de 

pelo menos, uma visita por ano a cada estabelecimento cadastrado, não foi alcançada, visto 

que mais de 35% dos estabelecimentos cadastrados deixaram de ser visitados no ano de 2007 

(TABELA 2).  

 

 
Tabela 2 - Distribuição dos valores absolutos e percentuais de estabelecimentos que comercializam 

alimentos cadastrados, visitados e não visitados, segundo o Distrito Sanitário. Jaboatão dos Guararapes, 
2007. 

Distrito Sanitário 

Cadastrados Visitados           Não visitados 

N % N % N % 

DS-I Prazeres 

 DS-II Centro  

DS-III Cavaleiro  

DS-IV Curado  

DS-V Jardim Jordão 

1.029 

184 

126 

128 

221 

60.96 

10.90 

7.46 

7.58 

13.09 

656 

147 

73 

67 

147 

63,75 

79,89 

57,94 

52,34 

66,52 

373 

37 

53 

61 

74 

36,25 

20,11 

42,06 

47,66 

33,48 

Total 1.688 100,00 1.090 64,57 598 35,48 
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Os percentuais de visitas realizadas na área de alimentos oscilaram de mais de 

64,00%, no Distrito Sanitário-I (Jaboatão dos Guararapes), a concentrações não superiores a 

7%, nos distritos sanitários III e IV, como pode ser observado na figura 7.  

      

  
Figura 7. Distribuição percentual das visitas na área de controle de alimentos, segundo o 

distrito sanitário, em 2007. Jaboatão dos Guararapes. 

 

 

Na tabela 3 podem ser observar estas variações dentro dos próprios distritos sanitários, 

a exemplo do que ocorre no DS-II, que possui bairros com 0 estabelecimento cadastrado, 

como Floriano, Muribequinha, Santana e Vargem Fria/Bulhões. Esta variação também é 

observada quando relacionada ao número de habitantes no bairro. Mesmo quando encontrado 

0 estabelecimento, há bairros com quase 9.000 habitantes e outros bairros com 693 habitantes, 

como observado em Floriano e Vargem Fria/Bulhões respectivamente. No DS-III, o bairro de 

Dois Carneiros, com mais de 19.000 habitantes, possui 16 estabelecimentos, e o bairro do 

Centro DS-II, com mais 16.000 habitantes, possui 73 estabelecimentos cadastrados, 

demonstrando não haver relação entre o número absoluto de habitantes e o de 

estabelecimentos. 

A amplitude de variação do quantitativo de estabelecimentos cadastrados entre os 

distritos sanitários pode ser observada na tabela 3, que vai de 0, em Muribequinha e Santana, 

no Distrito - II, a mais de 300, em Piedade e Prazeres, no Distrito - I. 
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Estas diferenças entre os distritos sanitários e seus bairros, demonstram a 

heterogeneidade existente no território estudado. No DS-I, mais de 84% das visitas ocorreram 

nos bairros de Prazeres, Piedade e Candeias, enquanto que em Cajueiro Seco ocorreram pouco 

mais de 6% de visitas. Para um coeficiente de 39,14 visitas por habitantes, verificado para o 

município como um todo, foi identificada uma variação que oscila de 14,00, no DS-III, a 

66,39, no DS-I.  Entre bairros de um mesmo distrito, este coeficiente apresenta grandes 

variações, considerando-se que a diferença entre os valores do maior e do menor coeficiente 

no DS-III foi de 13,76 e no DS-II chegou a 103,44 visitas por 10.000 habitantes.  

Em relação ao coeficiente de visitas por estabelecimento, que foi de 153,50 para o 

município como um  todo, a amplitude de variação interdistritos foi de 104,69, no DS-IV, a 

177,17 visitas por habitantes, no DS-II. A maior variação deste coeficiente interbairros de um 

mesmo distrito foi verificada no DS-II (220,00) e a menor, no DS-I (55,89). 
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Tabela 3 – Número de visitas realizadas para o controle sanitário de alimentos, segundo o distrito 
sanitário, a população do bairro, o número de estabelecimentos cadastrados e os coeficientes Visitas por 

10.000 habitantes e Visitas por 100 estabelecimentos. Jaboatão dos Guararapes 2007 

Distrito Bairro 
No. de 

Visitas 
% População 

No. de 

Estabelecimentos 
% 

Coef. Visitas/ 

habitantes 

Coef.Visitas/ 

estab. 

I 

Barra de Jangada 158 9,50 29.108 89 8,65 54,28 177,53

Cajueiro Seco 102 6,13 55.879 81 7,87 18,25 125,93

Candeias 340 20,43 55.140 187 7,87 61,66 181,82

Piedade 525 31,55 65.670 320 31,10 79,95 164,06

Prazeres 539 32,39 44.850 352 34,21 120,18 153,13

Subtotal 1.664 100,00 250.647 1.029 100,00 66,39 161,71

II 

Centro 136 41,72 16.278 73 39,67 83,55 186,30

Engenho Velho 22 6,75 9.580 10 5,43 22,96 220,00

Floriano 0 0,00 8.796 0 0,00 0,00 0,00

Manassu 10 3,07 1.645 5 2,72 60,79 200,00

Muribequinha 0 0,00 3.944 0 0,00 0,00 0,00

Santana 0 0,00 6.760 0 0,00 0,00 0,00

Santo Aleixo 64 19,63 22.131 39 21,20 28,92 164,10

Socorro 34 10,43 3.287 18 9,78 103,44 188,89

Vargem Fria/Bulhões 0 0,00 693 0 0,00 0,00 0,00

Vila Rica 51 15,64 28.861 33 17,93 17,67 154,55

Vista Alegre 9 2,76 14.027 6 3,26 6,42 150,00

Subtotal 326 100,00 116.002 184 100,00 28,10 177,17

III 

Cavaleiro 81 46,82 40.420 63 50,00 20,04 128,57

Dois Carneiros 12 6,94 19.108 16 12,70 6,28 75,00

Sucupira 25 14,45 32.390 18 14,29 7,72 138,89

Zumbi do Pacheco 55 31,79 31.676 29 23,02 17,36 189,66

Subtotal 173 100,00 123.594 126 100,00 14,00 137,30

IV 
Curado 134 100,00 50.902 128 100,00 26,33 104,69

Subtotal 134 100,00 50.902 128 100,00 26,33 104,69

V 

Comportas 2 0,68 4.291 1 0,45 4,66 200,00

Guararapes 23 7,82 39.719 21 9,50 5,79 109,52

Jardim Jordão 148 50,34 28.323 82 37,10 52,25 180,49

Marcos Freire 29 9,86 18.783 34 15,38 15,44 85,29

Muribeca 92 31,29 29.640 83 37,56 31,04 110,84

Subtotal 294 100,00 120.756 221 100,00 24,35 133,03

Total   2.591 100,00 661.901 1.688 100,00 39,14 153,50

Nota: 
O Coeficiente de visitas  por habitantes foi calculado dividindo o número de visitas pelo número de 
habitantes do bairro multiplicado por 10.000 
Coeficiente de visitas  por estabelecimentos foi calculado dividindo o número de visitas pelo número de 
estabelecimentos cadastrados no bairro multiplicado por 100  
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Na tabela 4 evidencia-se que as variáveis selecionadas como independentes:  Taxa de 

Serviços Ambientais - TSA, distância sede/bairro e Indicador de Carência Social – ICS, 

apresentam pequena variabilidade entre os bairros, ao contrário do Indicador de Violência 

Urbana - IVU, que tem valores de mediana e de desvio padrão bem diferentes da média. 

 No caso da TSA, os valores mais baixos encontrados nos bairros significam menores 

quantidades de estabelecimentos licenciados pela Vigilância Sanitária, tanto quanto aos 

aspectos higiênico-sanitários, quanto ao pagamento da taxa de serviços ambientais. De acordo 

com a fórmula para o seu cálculo, os valores obtidos variam de 0 a 100, de onde se deduz que 

os valores encontrados se mostraram muito baixos, sendo que 1/3 dos bairros apresentaram 

valor zero deste indicador e os bairros com maiores valores - Piedade, Candeias, Vila Rica e 

Centro não chegaram a 20%. 
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Tabela 4. Distribuição das variáveis: Taxa de Serviços Ambientais, Distância em Quilômetros, Indicador 
de Violência Urbana, Indicador de Carência Social, segundo bairro e o distrito sanitário, Jaboatão dos 

Guararapes, 2007 

(1) Distrito Sanitário 
(2) Taxa de Serviços Ambientais 
(3) Indicador de Violência Urbana 
(4) Indicador de Carência Social (RODRIGUES, 2007) 
NC – não calculado  

 
 

 Quanto à distância da sede da Vigilância Sanitária aos bairros visitados, conforme 

demonstrado na tabela 5, verifica-se que metade dos bairros estão situados a mais de 13 

quilômetros da sede, que corresponde à média alcançada pelo indicador. Estes deslocamentos 

enfrentam problemas, desde o intenso trânsito próprio de áreas metropolitanas até a ausência 

de vias trafegáveis em zonas rurais.  

DS1  BAIRRO TSA2 DISTÂNCIA IVU3 ICS4

I 

Barra de Jangada 7,87 11,90 100,72 51,26

Cajueiro Seco 7,41 1,90 57,99 41,04

Candeias 17,65 4,90 34,05 40,05

Piedade 16,25 3,60 86,54 38,69

Prazeres 9,94 0,00 225,34 44,72

II 

Centro 12,33 19,70 36,34 44,54

Engenho Velho 10,00 17,50 48,32 57,22

Floriano 0,00 16,50 0,00 65,36

Manassu 0,00 28,20 15,64 81,74

Muribequinha 0,00 22,50 32,60 NC

Santana 0,00 18,10 11,41 64,66

Santo Aleixo 7,69 25,50 60,42 49,96

Socorro 0,00 16,60 641,55 44,54

Vargem Fria/Bulhões 0,00 25,70 0,00 83,23

Vila Rica 12,12 20,60 55,24 46,32

Vista Alegre 0,00 20,30 40,33 32,40

III 

Cavaleiro 3,17 15,00 92,89 43,52

Dois Carneiros 0,00 10,80 63,25 55,18

Sucupira 5,56 13,80 74,63 43,61

Zumbi do Pacheco 6,90 7,90 53,58 48,10

IV Curado 5,47 16,00 53,05 39,64

V 

Comportas 0,00 5,40 95,89 NC

Guararapes 4,76 2,60 22,01 40,72

Jardim Jordão 8,54 3,70 88,07 46,63

Marcos Freire 5,88 8,20 50,66 36,23

Muribeca 6,02 7,00 79,82 43,67
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 O indicador selecionado para exprimir a violência urbana foi a taxa de mortalidade 

específica por homicídios, cuja média nos bairros foi de 81,55 por 10.000 habitantes, valor 

que ultrapassa a taxa do Estado de Pernambuco e da Região Metropolitana do Recife, que 

alcançaram em 2005 respectivamente, 51,46 e 68,88 (BRASIL, 2009). Como foi mencionado, 

este indicador apresenta-se com grande heterogeneidade, haja vista os valores apresentados 

pela mediana e pelo desvio padrão, com intervalo de variação de 0,00 a 641,55. 

 Como indicador de carência social, foi utilizado o ICS construído por Rodrigues 

(2007), em estudo no território do município, que incorpora, além da ausência de instrução e 

renda do responsável pelo domicílio particular permanente, também a ausência de 

abastecimento de água, de instalação sanitária e de coleta de lixo. Este indicador variou numa 

escala de 0 a 100 e apresentou uma média de 49,29, com intervalo de variação de 32,40 a 

81,74. De 1 a 4 estratos para o risco de mortalidade infantil traçados pela autora, foram 

encontrados 6 bairros no estrato 4. Estes foram: Manassu,Vargem Fria/Bulhões, Floriano, 

Engenho Velho, Santana e Sucupira (RODRIGUES, 2007). 

 A média do coeficiente de visitas por habitantes foi de 32,23, para uma mediana de 

19,15 e um desvio padrão de 33,88, o que demonstra a heterogeneidade deste indicador. 

 

 
Tabela 5 - Distribuição das medidas estatísticas, segundo as variáveis Taxa de Serviços Ambientais, 

distância sede da Visa/bairro, Indicador de Violência Urbana e Indicador de Carência Social. Jaboatão 
dos Guararapes, 2007 

Variável 
Estatísticas 

Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Coeficiente de visitas /habitante 32,25 19,15 33,88 0,00 120,18
Coeficiente de visitas /estabelecimento 130,36 151,57 67,41 0,00 220,00
Taxa de Serviços Ambientais  5,67 5,57 5,25 0,00 17,65 
Distancia da sede da Visa/bairro 13,22 14,40 8,17 0,00 28,20 
Indicador de Violência Urbana 81,55 54,41 122,52 0,00 641,55
Indicador de Carência Social (*) 49,29 44,63 12,97 32,40 83,23 
*Rodrigues, 2007 
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5.3 Distribuição espacial do coeficiente de visitas por habitantes no território de 

Jaboatão dos Guararapes 

 

 

 A heterogeneidade é claramente observada na figura 8, em que se observa a 

distribuição espacial do referido coeficiente no município estudado. Destacam-se alguns 

padrões de regularidade entre as áreas do cartograma, a exemplo da faixa de tonalidade 

avermelhada referente ao 4º quartil e que representa os maiores valores do coeficiente nos 

bairros do litoral e proximidades, os quais compõem o distrito sanitário I. Esses bairros 

localizam-se na área turística do município, onde estão os hotéis, restaurantes e demais 

estabelecimentos frequentados pela população de maior poder aquisitivo, bem como pelos 

turistas. Em Prazeres, um dos bairros das proximidades da orla marítima, localiza-se o centro 

administrativo municipal e a sede da Vigilância Sanitária. Também ocorre uma maior 

concentração do coeficiente no centro antigo e nos bairros do seu entorno, nos quais se 

observam valores do coeficiente situados no 3º e 4º quartis. Nesta região se encontra o bairro 

do Engenho Velho, onde se localizava, até fevereiro de 2005, a sede da Vigilância Sanitária.  

 Esta regularidade na distribuição territorial de concentrações mais altas do coeficiente 

nos dois polos, Litoral (DS-I) e Centro (DS-II), parece interrompida quando se observam os 

coeficientes dos bairros de Cajueiro Seco (18,25) e Barra de Jangada (54,28), que compõem a 

orla, ladeados por Candeias (61,66) e Prazeres (120,18), cujos coeficientes assumem valores 

semelhantes a bairros mais distantes da orla, como Curado (26,33), e Manassu (60,79). Ainda 

nas proximidades da orla, fazendo fronteira com bairros cujo coeficiente de visitas por 

habitantes possui valores altos, estão os bairros de Guararapes e Comportas, que se destacam 

por se posicionar lado a lado com bairros situados no 3º e 4º quartis. Estes bairros possuem, 

respectivamente, os maiores e menores quantitativos de habitantes em um mesmo distrito 

sanitário (DS-V), mostrando assim não haver relação totalmente explicável entre visitas e 

habitantes no bairro.  

 A concentração dos menores valores do coeficiente encontra-se próxima ao centro 

antigo da cidade, abrangendo os bairros de Muribequinha e Vargem Fria/Bulhões, que fazem 

divisa com o município de Moreno. Também como menores concentrações estão os bairros de 

Floriano, Santana e Dois Carneiros. Chamam a atenção os bairros cujo coeficiente foi zero: 

Floriano, Santana, Muribequinha e Vargem Fria/Bulhões, os quais, em conjunto, possuem 

20.193 habitantes, o que corresponde a 17,40% dos residentes no Distrito Sanitário – II.
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Figura 8. Distribuição espacial do Coeficiente de visitas da Vigilância Sanitária por habitantes. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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5.4 Análises comparativas da distribuição espacial do Coeficiente de visitas por 

habitantes com a distribuição espacial das demais variáveis selecionadas  

 
 
5.4.1 Análise comparativa com a distribuição espacial do Indicador de Violência 

Urbana 

  

As figuras 8 e 9 demonstram que áreas com altos e médios coeficientes de visitas 

por  habitantes, representadas pelos 3º e 4º quartis, localizam-se ao leste, nos bairros de 

Piedade, Candeias, Prazeres e Barra de Jangada, onde se encontram valores médios e altos 

do IVU. Constitui uma exceção o bairro de Candeias, cujo coeficiente de visitas  por 

habitantes situa-se no 4º quartil, ao mesmo tempo em que possui o valor mais baixo de 
IVU (34,05) do distrito onde está localizado. 

A faixa mais clara, representando a concentração dos menores valores do 

coeficiente de visitas por habitantes abrange os bairros contíguos de Santana, 

Muribequinha e Vargem Fria/Bulhões. Um pouco mais afastado, o bairro de Floriano 

também se situa dentro desta faixa clara. São bairros que também compartilham baixos 

valores do indicador de violência urbana. Como exceções, neste mesmo distrito sanitário, 

encontram-se Manassu e Centro, cujos valores do coeficiente de visitas por habitantes são 

altos, em contraste com valores do IVU baixos.  

Em um mesmo distrito sanitário podem ser observadas grandes disparidades, a 

exemplo dos bairros de Guararapes e Comportas (DS-V), que se destacam por motivos 

opostos: o primeiro, com baixo coeficiente de visitas por habitantes e baixo IVU, e o 

segundo, com alto IVU e baixo coeficiente de visitas por habitantes. 
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Figura 9. Distribuição espacial do Indicador de Violência Urbana em relação a distribuição espacial do Coeficiente de Visitas por Habitantes. 
Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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5.4.2 Análise comparativa com a distribuição espacial da Taxa de Serviços Ambientais  

 

É possível observar, nas figuras 8 e 10, uma grande coincidência entre os cartogramas 

da distribuição espacial do coeficiente de visitas por habitantes e da Taxa de Serviços 

Ambientais (TSA), onde áreas com altos valores de ambos os indicadores são encontradas, a 

exemplo dos bairros localizados no DS- I (Piedade, Candeias, Barra de Jangada e Prazeres), e 

bairros do DS-II. Bem como áreas com baixos valores de ambos os indicadores também são 

observadas, a exemplo de Comportas, no DS-V.  

Áreas com TSA altos, como Engenho Velho, Centro e Vila Rica, possuem altos 

valores da TSA e o coeficiente de visitas por habitantes oscilando entre intermediário, alto e 

baixo, respectivamente.  

Com baixos TSA e altos valores do coeficiente de visitas por habitantes são 

encontrados apenas dois bairros, Manassu e Vista Alegre, ambos localizados no DS-II. 
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Figura 10. Distribuição espacial da Taxa de Serviços Ambientais em relação ao coeficiente de visitas por habitantes. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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5.4.3 Análise comparativa com a distribuição espacial do Indicador de Carência Social 

 
Grande número de bairros com baixo coeficiente de visitas por habitantes coincidem 

com os de maiores valores do ICS, como pode ser visto nas figuras 8 e 11.  Ocorrem, contudo, 

casos como o de Prazeres, bairro que tem alto coeficiente de visitas por habitantes e razoável 

ICS. O bairro de Manassu aparece, mais uma vez, como exceção com ambos os indicadores 

altos. No DS-II, destacam-se os bairros do Centro, com alto coeficiente de visitas por 

habitantes e baixo ICS, enquanto o bairro vizinho de Vista Alegre foi pouco visitado e possui 

também baixo ICS, ou seja, com melhores condições de vida. 
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Figura 11. Distribuição espacial do Indicador de Carência Social em relação ao coeficiente de visitas  por habitantes. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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Vigilância Sanitária por habitantes. Jaboatão dos 
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5.4.4 Análise comparativa com a distribuição espacial da Distância da sede da 

Visa/bairro 

 

 

As áreas mais próximas à sede da Vigilância Sanitária, localizada no bairro de 

Prazeres, litoral do município, possuem valores diversos do coeficiente de visitas por 

habitantes. Áreas que concentram menores valores deste coeficiente localizam-se a distâncias 

maiores da sede. Porém, o bairro de Manassu é o mais distante de todos e possui um 

coeficiente de visitas por habitantes alto, assim como o bairro de Curado, também distante, 

possui um coeficiente razoável. Estes dois bairros podem ser beneficiados pelo acesso 

facilitado pela rodovia BR 232, à margem da qual se localizam todos os estabelecimentos 

cadastrados do bairro de Manassu, detentor de um dos mais altos coeficientes (FIGURAS 12 

e 8). 
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Figura 12. Distribuição espacial da distância da sede da Visa/bairro em relação ao coeficiente de visitas  por habitantes. Jaboatão dos Guararapes, 
2007 
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5.5 Distribuição espacial do coeficiente de visitas por estabelecimento no território de 

Jaboatão dos Guararapes 

 

 

Apesar do mosaico encontrado, a exemplo de uma grande colcha de retalhos, em que 

bairros com situações díspares são encontrados lado a lado, é possível distinguir uma área de 

maior concentração das visitas, situada no 3º quartil, correspondente aos bairros litorâneos de 

Piedade e Candeias, e em Prazeres (Figura 13). Nestes bairros se acham concentrados 50,88% 

dos estabelecimentos que comercializam alimentos (Tabela 3). Nos 2 primeiros, encontram-se 

os maiores valores da TSA e distâncias sede da Visa/bairro inferiores a 5 quilômetros.  Seus 

ICSs não ultrapassam 40,00 e, quanto aos IVUs, atingem 34,05 e 86,54, respectivamente, 

situados portanto no 1º e 4º quartis da distribuição (Tabela 4). O bairro de Prazeres, no 

entanto, tem um ICS, segundo a classificação de Rodrigues (2007), mediano (44,72) e o 

segundo valor mais alto de IVU (225,34).  

Estes resultados podem levar à conclusão de que determinantes como o IVU e o ICS 

têm uma influência apenas relativa na distribuição das visitas. A violência, por outro lado, 

parece assumir caráter mais ameaçador às equipes da Vigilância Sanitária, em bairros com 

maior carência social. Existe ainda a possibilidade de que a carência social possa estar mais 

diluída nos bairros de melhor poder aquisitivo. 

 Bairros contíguos a este conjunto de alta concentração de visitas são, na direção norte, 

Jardim Jordão e, na direção sul, Barra de Jangada e Muribeca. Como um enclave entre 

Prazeres, Piedade e Candeias, todos eles apresentando valores de concentração situados no 3º 

quartil, encontra-se o bairro de Cajueiro Seco, com coeficiente situado no 2º quartil (Figura 

13).  Os bairros apresentam em comum o fato de possuírem um número de estabelecimentos 

mais reduzido, situado entre 80 e 90 unidades. Seus valores da TSA vão de 6,02,  em 

Muribeca, a 8,54, em Jardim Jordão. Suas distâncias à sede da Vigilância Sanitária, variam  

de 1,90 quilômetros, em Cajueiro Seco, a 11,90, em Barra de Jangada e, do mesmo modo, os 

seus IVUs, que vão de 57,99, em Cajueiro Seco, a 100,72, em Barra de Jangada. Variação 

menor ocorre com relação aos seus ICSs, situados na faixa entre 41,04, em Cajueiro Seco, e 

51,26, em Barra de Jangada.  

Outro conjunto de bairros com concentrações de visitas elevadas situa-se a noroeste, a 

partir do bairro chamado Centro, por se constituir no velho centro urbano do município, 

possuindo ainda hoje uma importante concentração de prédios residenciais, comerciais e de 

prestação de serviços. Dali, em direção ao norte, se espalha uma mancha no cartograma 
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indicativa de valores de concentração de visitas situados no 4º e 3º quartil. São eles: Socorro, 

Engenho Velho, Santo Aleixo e Manassu, bem como Vila Rica, localizada a sudoeste. Aqui, 

encontram-se subconjuntos com características bem diversas. Os bairros do Centro e do 

Curado, este último constituindo-se em distrito industrial, possuem um número de 

estabelecimentos, respectivamente, de 73 e 128. Socorro e Santo Aleixo contam com 18 e 39 

estabelecimentos, respectivamente, enquanto Manassu e Engenho Velho, antigas áreas de 

engenho, possuem apenas 5 e 10 unidades nesta ordem. O TSA varia de 0,00, em Manassu e 

Socorro a 12,33, no Centro. As distâncias da sede da Visa/bairro são mais elevadas de 16,60 

quilômetros, em Socorro, a 28,20, em Manassu. Também bastante variável é o IVU, de 

apenas 15,64, em Manassu, e de 641,55, em Socorro. O ICS também é bastante heterogêneo 

entre os bairros, com 44,54, no Centro e em Socorro, e 81,74, em Manassu.  

As concentrações mais baixas de visitas, aquelas situadas no 1º e no 2º quartis, 

ocupam um conjunto de 13 bairros. No Distrito Sanitário-II há a maior concentração de 

bairros (10) sem nenhum estabelecimento cadastrado e também sem nenhuma visita 

registrada, ao mesmo tempo em que corresponde a 31,58% da população do município. Esta 

mancha, reunindo bairros com as menores concentrações, estende-se do extremo oeste do 

município, na divisa com Moreno, onde se situam os bairros de Muribequinha e Vargem 

Fria/Bulhões, envolve bairros situados no entorno do Centro – Vista Alegre e Santana – 

continuando por Dois Carneiros e Sucupira e Cavaleiro, na região norte; por  Marcos Freire, 

Guararapes e Jardim Jordão, a sudeste, e por Muribeca, ao sul, bairro que circunda Comportas 

que se constitui como um enclave com alta concentração de visitas. Outra área de baixas 

concentrações de visitas corresponde aos bairros de Curado e Floriano, na região norte, cujos 

coeficientes estão situados no 1º quartil. 

No DS-II está contida a maioria dos bairros com baixíssimos coeficientes. No seu 

território encontram-se todos os bairros que não possuem estabelecimentos cadastrados, e 7 

dos 9 bairros têm TSA igual a 0,00. Em contrapartida, neste mesmo distrito também se 

encontram valores da TSA situados no 4º quartil, como acontece nos bairros do Centro, 

Engenho Velho e Vila Rica (Tabela 3). 

Neste distrito acham-se também os bairros situados a maior distância da sede da 

Visa/bairro (Tabela 4). No que diz respeito ao IVU, o intervalo de variação vai de 0,00, em 

Floriano, a 641,55, em Socorro. Em relação à carência social (ICS), este distrito apresenta os 

valores extremos de todo o território municipal, visto que, enquanto em Vista Alegre foi de 

32,40%, em Vargem Fria/Bulhões alcançou 83,23.  
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Analisando os enclaves Comportas e Guararapes observa-se pequena distância em 

relação à sede da Visa/bairro e IVU bem díspares entre um e outro. Comportas possui apenas 

um estabelecimento cadastrado e duas visitas, enquanto Guararapes possui 21 

estabelecimentos cadastrados e 23 visitas. 
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Figura 13. Distribuição espacial do coeficiente de visitas por estabelecimento. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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5.6 Análises comparativas da distribuição espacial do Coeficiente de visitas por 

estabelecimento e a distribuição espacial das demais variáveis selecionadas 

 

5.6.1 Análise comparativa com a distribuição espacial do Indicador de Violência 

Urbana 

 

 

Nos bairros com maiores coeficiente de visitas por estabelecimento são encontrados 

valores de IVU bastante variados. Desse modo, Engenho Velho com maior coeficiente 

(220,00), possui o IVU situado no 2º quartil, enquanto Comportas, com coeficiente próximo 

(200,00), possui IVU situado no quartil mais elevado. 

Entre os bairros com menores coeficientes de visitas por estabelecimento encontram-

se Dois Carneiros, com IVU situado no 3º quartil, e Guararapes, com IVU no 1º quartil. 

Socorro, com o IVU mais elevado de todo o município (641,55), tem um dos coeficientes de 

visitas por estabelecimentos mais elevados (188,89). 
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Figura 14. Distribuição espacial do Indicador de Violência Urbana em relação ao coeficiente dtas  por estabelecimentos. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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Figura 13. Distribuição espacial do coeficiente de visitas por 
estabelecimentos. Jaboatão dos Guararapes, 2007 



 

 79

5.6.2 Análise comparativa com a distribuição espacial da Taxa de Serviços Ambientais  
 

 

Entre os bairros com maiores coeficientes de visitas por estabelecimentos encontram-

se situações bastante heterogêneas, como é o caso do Centro e Engenho Velho com valores 

elevados de TSA, situados no último quartil, enquanto Manassu e Socorro apresentaram 

valores baixos de TSA, situados no primeiro quartil. 

 Do mesmo modo, os bairros com menores coeficientes de visitas por estabelecimentos 

apresentaram valores de TSA que variaram do 1º ao 3º quartil.  

 Não obstante disso, a análise dos cartogramas permite visualizar uma grande 

aproximação entre as manchas correspondentes as áreas de maior concentração de visitas por 

estabelecimentos e aquelas com maiores valores de TSA. A situação inversa também é 

observada.  
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Figura 15. Distribuição espacial do coeficiente de visitas  por habitantes em relação a taxa de serviços ambientais. Jaboatão dos Guararapes, 2007 

Figura 13. Distribuição espacial do coeficiente de visitas por 
estabelecimentos. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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5.6.3 Análise comparativa com a distribuição espacial do Indicador de Carência Social 
 

 

Os bairros com maiores coeficientes de visitas por estabelecimentos, variam, no que 

diz respeito aos valores de ICS do 2º ao 4º quartil, enquanto aqueles com menores coeficientes 

de visitas por estabelecimentos apresentaram valores de ICS situados no 1º quartil, à exceção 

de Dois Carneiros, cujo ICS está compreendido no 3º quartil. 

A análise dos cartogramas revela que as manchas correspondentes às áreas de maior e 

menor concentração de visitas apresentam precária coincidência com a distribuição dos 

valores de ICS. Esta constatação torna-se evidente quando se foca a atenção na mancha 

referente ao 4º quartil, situado na porção central e noroeste do mapa, onde se acham situados 

bairros com coeficientes de visitas  por estabelecimentos muito heterogêneos. 
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      Figura 16. Distribuição espacial do indicador de carência social em relação ao coeficiente de visitas  por estabelecimentos. Jaboatão dos Guararapes, 2007 

Figura 13. Distribuição espacial do coeficiente de visitas 
por estabelecimentos. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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5.6.4 Análise comparativa com a distribuição espacial da Distância da sede da 
Visa/bairro. 

 

 

Analisando comparativamente os dois cartogramas (Figura 17), é possível 

identificar uma correlação inversa entre as duas variáveis, a saber: o coeficiente de visitas 

por estabelecimento e a distância sede da Visa/bairro, na medida em que os bairros 

litorâneos e o atual centro administrativo do município, localizados mais próximos da sede 

da Visa, apresentam os maiores coeficientes de visitas, do mesmo modo que bairros com 

baixíssimo coeficiente visita por estabelecimentos coincidem com as maiores distâncias da 

sede da Vigilância Sanitária, como é o caso dos bairros de Muribequinha e Vargem 

Fria/Bulhões, Curado e Floriano. 

Ainda assim, verifica-se que, tanto no grupo de maiores, quanto no de menores 

coeficientes de visitas por estabelecimentos, predomina a heterogeneidade no que diz 

respeito aos valores da distância sede da Visa/bairro. Neste sentido, verifica-se que 

Comportas e Manassu, que possuem os maiores coeficientes de visitas por 

estabelecimentos, apresentam distâncias situadas, respectivamente, no 1º e 4º quartis, do 

mesmo modo que Guararapes e Curado apresentam baixos coeficientes e possuem 

distâncias situadas no 1º e 3º quartis, respectivamente. Manassu, mesmo localizado a mais 

de 28 quilômetros da sede da Vigilância Sanitária, possui um dos mais altos coeficientes de 

visita por estabelecimentos. Possivelmente a explicação para esse fato pode estar na 

localização dos pontos de comércio deste bairro, todos localizados às margens da BR 232, 

o que de certa forma facilita o acesso das equipes ao bairro. Em Cajueiro Seco, situado a 

menos de 2 quilômetros da sede da Visa/bairro,  o coeficiente de visita por 

estabelecimentos é  um dos mais baixos.  
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Figura 17. Distribuição espacial da distancia da seda da visa/bairro em relação ao  visitas por estabelecimentos. Jaboatão dos Guararapes, 2007 
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5.7 Análise descritiva e multivariada 
 

 

Foi constatada uma grande heterogeneidade das variáveis em relação à sua distribuição 

pelo território do município estudado e houve dificuldade em explicar suas possíveis 

correlações. Assim, inicialmente foram testadas a correlação de Pearson dos coeficientes de 

visitas por habitantes e de visitas por estabelecimentos e  posteriormente foi empregada a 

regressão linear múltipla com a utilização do teste t-Student para testar a hipótese de 

correlação nula de significância dos parâmetros.  

 Na tabela 6 é possível comprovar que há correlação estatisticamente diferente de zero 

entre o coeficiente de visitas por habitantes e as variáveis do estudo, sendo as mais elevadas 

relativas ao IVU e TSA, ambas positivas, com o p<0,05. Estes resultados podem indicar que 

as visitas estão relacionadas aos bairros cujos estabelecimentos efetuaram o pagamento da 

taxa de serviços ambientais e obtiveram suas licenças sanitárias no ano de 2007.  

 Em relação ao indicador de violência urbana, uma possível inferência seria de que os 

bairros mais visitados são aqueles em que está concentrado o maior número de habitantes e de 

estabelecimentos cadastrados. Este fato, porém, não contribui como um fator inibidor para a 

realização das visitas, o que inicialmente foi cogitado como hipótese do estudo. 

 

 
Tabela 6 – Correlação de Pearson do coeficiente de visitas por habitantes com cada uma 

das variáveis: distância em km, indicador de violência urbano, indicador de carência 
social e indicar de taxa de serviços ambientais 

Variável 
Pearson 

r (p) 

Distância para a sede da Visa/bairro    - 0,222 (0,276)  

Indicador de violência urbana     0,598 (0,001) 

Indicador de carência social    - 0,176 (0,411) 

Taxa de Serviços Ambientais      0,467 (0,016) 

 

  

Ainda para explicar o coeficiente de visitas por habitante foi aplicado o modelo de 

regressão backward, no qual foram incluídas inicialmente as variáveis TSA e IVU, que 

apresentaram associação significante e todas as duas permaneceram no modelo final, 

representado na tabela 7, com significância inferior a 5,0% (p < 0,05).   



 

 86

Os coeficientes das variáveis independentes na regressão foram positivos, o que indica 

que o aumento desta variável faz aumentar o valor do coeficiente, ou seja, cada unidade do 

IVU aumenta em mais de uma vez o numero de visita/habitante, enquanto para cada unidade 

da TSA o aumento do coeficiente chega a mais de três vezes. 

Embora o percentual de determinação encontrado não seja alto (0,633), indica que 

mais de 63% do total do coeficiente de visitas por habitante está sendo influenciado pelo IVU 

e pelo TSA do bairro. Outros fatores, não abordados neste estudo, poderiam explicar melhor o 

coeficiente de visita por habitante (tabela 7). 

 

 

 

Tabela 7 – Resultados da regressão linear para as variáveis por bairro, variável 
dependente, coeficiente de visitas por habitante, segundo as variáveis independentes, 

Indicador de Violência Urbana e da Taxa de Serviços Ambientais 

Variável 
                      Coeficiente Valor de p 

 Bruto 

Indicador de violência urbana  0,179  < 0,001* 

Taxa de serviço ambiental   3,382 < 0,001* 

(*): Significante a 5,0%. 
Obs1: As variáveis: distância sede da Visa/bairro e Indicador de Carência Social não foram incluídas 
porque as correlações não foram significantes a 15,0%.  
Obs 2: O valor da constante foi – 1,528 (p = 0,830). 
R2 = 0,633. 
 

 

 Na tabela 8 observa-se o resultado da correlação de Pearson e o coeficiente de visitas 

por estabelecimento, destacando-se que a única variável significante a 5,0% foi TSA (p < 0,05), 

sendo esta a correlação mais elevada, significando que bairros cujos estabelecimentos quitaram 

a taxa de serviço ambiental e obtiveram a licença sanitária são também os mais visitados pelas 

equipes. 

 As relações inversas entre o coeficiente de visitas por estabelecimento e as variáveis 

distância sede da Visa/bairro e o ICS, podem significar que os bairros mais próximos à sede da 

Vigilância Sanitária, bem como os bairros menos carentes são mais visitados em relação aos 

demais.  
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Tabela 8 – Correlação de Pearson do coeficiente  de visitas por estabelecimentos com cada 
uma das variáveis: distância sede da Visa/bairro, indicador de violência urbana, 

indicador de carência social e pagamento da taxa de serviços ambiental 

Variável 
Pearson 

r (p) 

Distância sede da Visa/bairro   -0,214 (0,293) 

Indicador de violência urbano    0,307 (0,128) 

Indicador de carência social    -0,357 (0,086) 

Taxa de serviços ambiental     0,496 (0,010) 

 

 

Para explicar a variável dependente coeficiente de visitas por estabelecimento também 

foi utilizado o procedimento “Backward” sendo observado que, no modelo inicial, foram 

incluídas as variáveis com correlação significante até 15,0%: IVU, ICS e TSA,  das quais 

foram mantidas apenas as variáveis IVU e TSA, ambas significantes a 5,0%. Os coeficientes 

das duas variáveis foram positivos, indicando que o aumento destas aumenta o valor do 

coeficiente.  

O valor do coeficiente de determinação encontrado no modelo foi de 0,417, ainda 

menor que o anterior, significando que o coeficiente de visitas por estabelecimento é 

explicado em mais de 40% com as variáveis IVU e TSA, ou seja, uma unidade do IVU 

aumenta em menos de uma vez o coeficiente de visitas por estabelecimento, enquanto uma 

unidade da TSA aumenta em quase sete vezes o coeficiente de visitas por estabelecimento. 

 

 

Tabela 9 – Resultados da regressão linear para as variáveis por bairro, variável 
dependente, coeficiente de visitas por estabelecimentos, segundo as variáveis 

independentes, Indicador de Violência Urbana e a Taxa de Serviços Ambientais 

Variável 
                     Coeficiente Valor de p 

 Bruto 

Indicador de Violência Urbana   0,182 0,040* 

Taxa de Serviços Ambientais  6,944 0,003* 

(*): Significante a 5,0%. 
Obs1: A variável Distância não foi incluída porque a correlação não foi significante a 15,0% e 
Indicador de Carência Social foi excluída do modelo porque não foi significante a 20,0%.  
Obs2: O valor da constante foi 75,111, p < 0,001). 
R2 = 0,417. 
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Assim como foi observado com a variável dependente anterior, o coeficiente de visitas 

por estabelecimento pode estar sendo influenciado por outros fatores que não foram objeto 

deste estudo e não foram incluídos no modelo. 
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6 DISCUSSÃO 
 

A vigilância sanitária, no Brasil, ainda é um tema pouco estudado, com uma cobertura 

bibliográfica pequena, conforme afirmou Lucchese (2001), em sua tese de doutorado. 

Naquela ocasião, o autor analisou autores que estudaram a vigilância sanitária nos últimos 

tempos. Contudo, ressaltou que os trabalhos desses autores contêm elementos teóricos que se 

aplicam à vigilância sanitária em sua concepção total; somente os dois primeiros autores 

citados abordaram essa área com abrangência nacional e, mesmo assim, não foram feitas 

análises da perspectiva de distribuição dessas ações em relação ao território municipal.  

Ainda hoje, as abordagens sobre o tema são insuficientes, especialmente no nível 

municipal, bem como é escassa e precária a utilização de indicadores nos serviços como 

ferramenta para a gestão, em especial a municipal. 

 A utilização, nesta pesquisa, das visitas realizadas pela Vigilância Sanitária no 

controle sanitário de alimentos, para a construção de coeficientes, relacionando-as com o 

número de habitantes no bairro visitado (Coeficiente de visitas por habitante) e o número de 

estabelecimentos cadastrados no bairro visitado (Coeficiente visita/estabelecimento) foi uma 

tentativa de explicar a distribuição dessas visitas no território por meio da análise de outras 

variáveis independentes de natureza administrativa (GPF) e sociodemográfica. Estes 

indicadores foram utilizados para possibilitar a avaliação da equidade do acesso às ações de 

vigilância sanitária pela população municipal, considerando que tais ações deveriam ocorrer 

em todo o território.  

 Como parâmetro utilizou-se a meta anual pactuada entre o governo do Estado de 

Pernambuco e o município estudado, na Programação Pactuada Integrada (PPI), que traçou 

pelo menos uma visita ao ano em todos os estabelecimentos de interesse à saúde. Como 

também a obrigatoriedade de validação anual do licenciamento dos estabelecimentos 

regulados pela Vigilância Sanitária Municipal (BRASIL, 1977). Estes aspectos auxiliaram na 

definição dos coeficientes como indicadores para a utilização no planejamento anual dessas 

ações. 

 O quantitativo das ações realizadas na área de controle de alimentos correspondeu a 

mais da metade do total de ações realizadas no território estudado, em 2007, o que está de 

acordo com os achados da literatura. Sendo esta uma área considerada de baixa complexidade 

(BRASIL,1997), e requer menos tecnologia para sua execução, foi uma das primeiras a ser 

repassada do governo estadual para os municípios. E assim corresponde ao maior quantitativo 
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dentre as ações de competência da Vigilância Sanitária Municipal, o que resultou em sua 

execução na maioria dos serviços municipalizados (LUCCHESE, 2001). Esta realidade foi 

constatada em pesquisa realizada pela Anvisa em municípios localizados na Região Nordeste, 

em que 98% deles informaram possuir esta área de atuação estruturada (ANVISA, 2004). 

Piovesan (2005), em seu estudo em oito municípios do Estado da Paraíba, constatou 

que o controle sanitário de alimentos foi considerado como prioridade pelos atores sociais 

entrevistados, inclusive nos dois maiores municípios do Estado, João Pessoa e Campina 

Grande. Este resultado reforça a importância da área de alimentos para os atores sociais 

envolvidos com a vigilância sanitária, fortalecendo o papel social desta área (GARIBOTTI; 

HENNINGTON; SELLI, 2006). 

Quanto ao cadastro dos estabelecimentos no município, em 2007 existia um sistema 

informatizado com o quantitativo de 1.688 cadastrados, do início das atividades em 2004 até 

aquele ano.  Esta face cartorial da vigilância sanitária tem sido a mais preponderante, 

aumentando o número de estabelecimentos cadastrados ano a ano. Certamente este número 

encontrado não traduz todos os locais que demandam orientações quanto ao risco do consumo 

de produtos e serviços relacionados à alimentação existentes no município.  

Lucchese (2001) constatou que quase 80% dos municípios por ele analisados 

declararam possuir cadastro dos estabelecimentos sujeitos à ação da Vigilância Sanitária, 

sendo que 68% mantêm esse cadastro atualizado e em apenas 30% o cadastro é informatizado. 

O autor ressalta que o cadastro dos estabelecimentos é uma das atribuições que constam das 

ações básicas de vigilância sanitária, sendo requisito para o repasse dos recursos para os 

níveis municipais, além de um elemento chave para o dimensionamento dos órgãos, das 

equipes e das ações que devem ser realizadas. O autor chama a atenção para o baixo uso de 

equipamentos de informática nas prefeituras, detectado em sua pesquisa, mesmo não exigindo 

alto custo para sua implantação, além de ter função altamente facilitadora da organização 

administrativa (LUCCHESE, 2001). 

No município estudado o quantitativo das ações da Vigilância Sanitária tiveram forte 

associação com o de cadastramento e licenciamento, denotando uma dependência das ações 

aos locais conhecidos e cadastrados, que de certo não representam todos os estabelecimentos 

em funcionamento no território. O sub-registro de estabelecimentos é um achado comum nos 

trabalhos voltados para esta área. Em pesquisa realizada em municípios do Estado do Rio de 

Janeiro que desenvolviam ações de vigilância sanitária, Cohen, Moura e Tomazelli (2004), 

constataram que 45% dos serviços não tinha nenhuma forma de cadastro dos estabelecimentos 

sujeitos à Vigilância Sanitária, e, ainda em outros, os cadastros estavam desatualizados.   
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Na PPI, 2007 entre o Estado e o Município foi preconizada pelo menos uma visita ao 

ano em 1.000 estabelecimentos, tendo sido visitados 1.090 estabelecimentos. Em relação à 

meta definida, o município superou em 9% o estabelecido, mas se levar em consideração que 

o total de estabelecimentos cadastrados correspondia a 1.688, verifica-se que mais de 1/3  

deixou de ser visitado. Contudo, quatro (15,38%) dos 26 bairros do município não foram 

visitados pela Vigilância Sanitária, no ano de 2007. Esta ausência pode representar um risco 

no consumo de alimentos pela população daqueles bairros, visto que a não existência de 

cadastro não significa a inexistência de estabelecimentos nos bairros não visitados.  

Como afirmam Monken e Barcellos (2005), o reconhecimento do território é um passo 

básico para a caracterização da população. Ressaltam ainda os autores de saúde que as novas 

propostas para a vigilância à saúde, incluindo a categoria território, são justificadas pelo 

agravamento das desigualdades sociais, associado a uma segregação espacial aguda, que 

restringem o acesso da população a melhores condições de vida (MONKEN; BARCELLOS, 

2005).  

Situação semelhante foi encontrada por Leal (2007), em seu estudo sobre vigilância 

sanitária realizado em Salvador, concluindo que, dentre outros aspectos, há precariedade no 

cadastramento dos estabelecimentos regulados pelo setor, mesmo sendo aquele município, 

assim como Jaboatão dos Guararapes, de Gestão Plena do Sistema Municipal (BRASIL, 

1997), e para tanto ser obrigatório o cadastramento dos estabelecimentos para o repasse dos 

recursos financeiros. Ainda é notadamente incipiente o cadastramento dos estabelecimentos, 

naquele município. O autor apontou o processo de planejamento  incipiente, e o que leva à 

suposição da baixa qualidade dos serviços da vigilância sanitária, com pouca coordenação e 

avaliação dos outros níveis do sistema de vigilância sanitária 

Juliano e Assis (2004), em pesquisa realizada em Feira de Santana (BA), no período 

de 1998-2000, identificaram como um item de avanço (grifo dos autores), apontado pelos 

trabalhadores da Vigilância Sanitária do município, o cadastramento dos estabelecimentos 

sujeitos à vigilância sanitária.  

Concordamos com estes autores quando ressaltam que o cadastramento é um dos 

requisitos básicos para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelos serviços 

desse setor da saúde e que esta medida contribui para o planejamento do processo de trabalho, 

incluindo o dimensionamento da necessidade dos recursos humanos e dos demais recursos.   

As freqüência de visitas realizadas aos estabelecimentos no território apresentaram 

uma distribuição espacial de pouca homogeneidade, visto que, ao serem transformadas em 

coeficientes, aparecem como manchas no cartograma, de maiores ou menores concentrações, 
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que não podem ser atribuídas às necessidades locais, pois os valores baixos ou zerados desses 

coeficientes não demonstram que locais foram priorizados ou preteridos a partir de um 

planejamento das ações. O reconhecimento do território e de suas desigualdades, conforme 

ressaltam Monken e Barcellos (2005).  transforma-o em categoria capaz de identificar 

problemas e, dessa forma, auxiliar no planejamento das ações.  

Também foi constatado o negligenciamento de prioridades locais em pesquisa 

realizada por Piovesan et al (2005), em municípios do Estado da Paraíba. Os autores 

verificaram que 100% das equipes entrevistadas desconheciam os dados socioeconômicos e 

epidemiológicos de seus municípios e, com isso, também não conheciam os fatores de risco 

delineados por estas variáveis. Concluem que de certa forma, a Vigilância Sanitária contribui 

para a exclusão social, na medida em que atuam naqueles municípios, assim como o fazem 

em Jaboatão dos Guararapes, apenas nos estabelecimentos oficialmente cadastrados.  Ainda 

no mesmo estudo foi constatado que apenas 12,5% dos serviços que realizaram o plano anual 

de trabalho, o fizeram por meio de observações pessoais das equipes, sem auxilio de dados 

epidemiológicos, sociais e econômicos do município (PIOVESAN et al., 2005).  

O bairro Vargem Fria/Bulhões, cujo ICS de foi de 83, 23, maior valor encontrado, 

tendo quase 700 habitantes completamente excluídos do controle sanitário dos alimentos ali 

comercializados, demonstra que a ausência de cadastro não significa inexistência de 

estabelecimentos, tais como mercearias e pequenas padarias, comuns em todo o território, 

funcionando geralmente dentro das próprias residências dos proprietários; bairro sem 

abastecimento de água, instalações sanitárias ou coleta de lixo, elementos imprescindíveis 

para a qualidade e sanidade dos alimentos (RODRIGUES, 2007).  Este achado demonstra que  

as metas pactuadas para o ano de 2007, entre o município de Jaboatão dos Guararapes e o 

estado, de acordo com o Relatório de Gestão (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2007), não 

demonstraram ter havido planejamento, visto que o indicador utilizado, de menos 1.000 

estabelecimentos inspecionados, foi alcançada, porém não houve visitas em mais de 35% dos 

estabelecimentos cadastrados.  

Quanto às variáveis independentes (TSA, distância, IVU e ICS), foram escolhidas com 

base na observação empírica acumulada ao longo dos anos de experiência nesta área de 

atuação. Todas foram escolhidas por sua possível influência no processo de trabalho da 

Vigilância Sanitária, principalmente quanto à distribuição das visitas pelo território. Sendo 

assim, a insuficiência de pesquisas com esta abordagem inviabilizou comparações com 

resultados em outros municípios.  
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Quanto ao TSA, à existência de áreas homogêneas encontradas nos cartogramas do 

território entre os coeficiente de visitas por habitante e visita por estabelecimento, bem como, 

a associação positiva e estatisticamente significante tanto na correlação de Pearson quanto na 

análise multivariada, demonstram haver uma forte influência desse aspecto na distribuição das 

ações no território municipal. Contudo, a comparação desses achados com serviços de 

Vigilância Sanitária que operem este tipo de gratificação não foi possível, visto que estudos 

com esta abordagem não foram encontrados. Principalmente com esta forma de política 

municipal, com gratificação pecuniária, decorrente de taxa específica, instituída por lei 

municipal convertida em pagamento resultante do somatório de pontos, por ação realizada, 

por trabalhador, como ocorreu em Jaboatão dos Guararapes.   

Na literatura pesquisada, não foram encontrados dados sobre análises de variáveis que 

abordassem a distância entre o percurso de saída e chegada das equipes de vigilância sanitária 

na realização de visitas, e a influência dessa variável na distribuição das ações pelo território, 

bem como quanto à associação inversa, encontrada neste estudo, entre as visitas e essa 

distância. Assim, mais uma vez não foi possível a comparação com outros serviços de 

vigilância sanitária. 

Considerando o processo de trabalho da Vigilância Sanitária, principalmente sua face 

policialesca, o que por vezes causa certa repulsa da população, a violência urbana foi 

escolhida como fator capaz de influenciar negativamente na distribuição das visitas no 

território.  

O município estudado fica localizado no Estado de Pernambuco, especificamente na 

Região Metropolitana, que por muitos anos foi uma das mais violentas, alcançando em anos 

consecutivos, o primeiro lugar nacional em termos de violência.  Porém, a associação positiva 

entre as visitas da Vigilância Sanitária e o nível de violência do bairro, mostrou-se oposta ao 

esperado, tanto por meio da análise dos cartogramas, quanto estaticamente significante na 

correlação de Pearson, bem como na análise multivariada “backwad”. Áreas mais visitadas 

também foram as mais violentas, ou pelo menos onde ocorreram mais homicídios no período 

de 2004 a 2007.   

Embora o resultado encontrado tenha sido inesperado, ou seja, mais visitas em locais 

mais violentos, a explicação para este fato pode estar na constatação de que locais com maior 

número de estabelecimentos comerciais, alguns localizados em áreas mais nobres, são 

também mais atrativos para roubos e furtos, seja pela frequência de turistas ou mesmo de 

pessoas com melhores condições econômicas. 
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Outra explicação pode estar assentada em estudos sobre a violência urbana que 

constataram associação entre o consumo de álcool e drogas com atos violentos, aumentando 

ocorrências de violência em locais com aglomerações de bares.  Misse (2006) chama a 

atenção para a multiplicidade de eventos vinculados ao modo de vida das grandes metrópoles 

na modernidade, e ressalta: 

 
A violência urbana diz respeito a uma multiplicidade de eventos (que nem sempre 
apontam para o significado mais forte da expressão violência) que parecem vinculados 
ao modo de vida das grandes metrópoles na modernidade. Esses eventos podem 
reunir, na mesma denominação geral, motivações muito distintas, desde vandalismos, 
desordens públicas, motins e saques até ações criminosas individuais de diferentes 
tipos, inclusive as não-intencionais como as provocadas por negligência ou consumo 
excessivo de álcool ou outras drogas. Além disso, a expressão violência urbana tenta 
dar um significado mais sociológico e menos criminal a esses eventos, interligando-os 
a causas mais complexas e a motivações muito variadas, numa abordagem que 
preconiza a necessidade de não desvincular esses eventos da complexidade de estilos 
de vida e situações existentes numa grande metrópole. 

 

 

  Peixoto, Andrade e Moro (2007) em estudo realizado nas quatro capitais mais 

violentas do Brasil, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Recife, concluíram que, ao 

contrário do que é evidenciado pela mídia, o Rio de Janeiro não é a capital mais perigosa do 

Brasil. No Rio de Janeiro, a chance de ser vitimado é menor do que em São Paulo, para todos 

os delitos analisados na pesquisa. Além disto, a chance de ser vitimado é maior no Recife, 

cidade vizinha a Jaboatão dos Guararapes, do que nas demais capitais analisadas, com exceção 

para roubo de carro, em que São Paulo apresenta maior chance de vitimização. Estes achados 

devem ser mais estudados, contudo, pode-se inferir que há uma maior disseminação de pontos 

violentos nas cidades de Pernambuco em contrapartida com pontos mais localizados de 

violência, como nos locais próximos aos morros no Rio de Janeiro. 

 A exemplo do que acontece com outros indicadores, não foram encontradas na 

literatura pesquisas relacionando homicídios à visitas da Vigilância Sanitária, o que 

impossibilitou a comparação dos resultados encontrados.  Peixoto, Andrade e Moro (2007), 

no entanto, comentam que um indivíduo que frequenta eventos sociais semanalmente e/ou 

diariamente tem 86% e 140% mais chances de ser vitimado do que outro que nunca frequenta. 

A autora sugere que a agressão está relacionada à frequência a eventos sociais, como, por 

exemplo, bares e casas noturnas. O que, de certa forma, explicaria o fato de que os locais mais 

visitados pela vigilância de alimentos são também os bairros com maior número de 

estabelecimentos que comercializam bebidas, aumentando a possibilidade de ocorrer 

violência.  
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 O IVU assume relação apenas relativa na distribuição das visitas, que estão fortemente 

condicionadas aos estabelecimentos cadastrados, como observado neste estudo, visto que o 

bairro de Socorro, cujo IVU foi o mais alto, com mais de 600, recebeu 34 visitas nos 18 

estabelecimentos cadastrados, sendo de apenas 3.287 habitantes, o que eleva os coeficientes 

estudados. Prazeres, com mais de 44.000 habitantes, 352 estabelecimentos e 539 visitas 

também possui um IVU alto. Enquanto no bairro de Muribequinha, mais de dezoito vezes 

menor que em Socorro, sem nenhum estabelecimento cadastrado, o IVU foi menor, um pouco 

mais de 32. Neste bairro não houve visita, contudo, sua população é maior que a de Socorro, 

quase 4.000 habitantes (TABELAS 3 e 4).  

 Este achado pode reforçar a ideia de que a violência em Jaboatão dos Guararapes está 

associada ao consumo de álcool e drogas. Por outro lado, no atlas de saúde do Município de 

Jaboatão dos Guararapes (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2007), foi analisada a 

condição de vida nos bairros e a ocorrência de homicídios, no período de 2001 a 2004, com 

áreas que coincidiam com valores altos de homicídio, em ambos os sexos, e baixa condição de 

vida nas áreas de ocorrência desses homicídios. 

 Quanto ao indicador de carência social, os bairros de Floriano, Muribequinha, Santana 

e Vargem Fria/Bulhões, não foram visitados, durante o ano de 2007. Estes são bairros cujo 

ICS, calculado por Rodrigues (2007), alcançou valores acima de 64,00, compondo o estrato 4, 

identificado como de alto risco para a mortalidade infantil.  Estes fatores socioeconômicos e 

de qualidade de vida devem ser entendidos como determinantes para a saúde, e assim, áreas 

com estas condições devem ser prioritárias para o desenvolvimento de ações de prevenção e 

promoção da saúde (O’DWYER; TAVARES; DE SETA, 2007). Esta premissa é reforçada 

pela prática de comércio de produtos de qualidade inferior e procedência duvidosa, 

apreendidos em bairros também carentes, no município estudado (JABOATÂO DOS 

GUARARAPES, 2007).  

Deve-se chamar a atenção para os achados em relação a carência social, visto que 

como afirmam Garibotti, Hennington e Selli (2006), o processo de descentralização ocorrido 

com as leis orgânicas ampliaram as responsabilidades da Vigilância Sanitária, anteriormente 

restritas a produtos e serviços relacionados com o meio ambiente e a saúde do trabalhador. 

Contudo, estas mudanças não foram acompanhadas por modificações no processo de trabalho, 

continuando este setor desarticulado das demais atividades desenvolvidas pelo setor público 

de saúde e demais secretarias municipais.  

Garibotti; Henmington e Selli (2006) chegaram a conclusões semelhantes aos achados 

nessa pesquisa, de que o planejamento direcionado às regiões de melhor nível 
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socioeconômico das cidades, além de excluir as demais áreas, contribui para o fortalecimento 

dos interesses centrados na produção e consumo e termina por subtrair os direitos 

fundamentais à saúde e à vida de toda a população. Além de não ocorrerem comumente, no 

planejamento desse setor, propostas de atuação em vilas, favelas ou zonais rurais.  

  Em outro estudo realizado por Frazão e Bortolotti (2006), em município localizado no 

Estado do Espírito Santo, próximo à capital Vitória, foi avaliada a desigualdade, sob o ponto 

de vista das condições de higiene entre estabelecimentos de saúde. Os mais inadequados 

foram aqueles localizados em bairros cujas condições socioeconômicas e ambientais eram 

desfavoráveis, e estavam na periferia da cidade. Dessa forma, pode-se inferir que, também em 

Jaboatão dos Guararapes, isso possa ocorrer e bairros não visitados e carentes socialmente 

possuam estabelecimentos em condições precárias de higiene.  

 Esta pesquisa pôde constatar que a construção dos coeficientes pode auxiliar a adoção 

de indicadores mais precisos, capazes de serem utilizados para avaliação e planejamento das 

ações de vigilância em territórios municipais. 
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7 CONCLUSÕES 
  

 

Os coeficientes construídos para o estudo demonstraram capacidade relativa para 

estimar o grau de presença das ações da Visa no território, necessitando serem aperfeiçoados 

de modo a propiciar interpretações menos enviesadas quando calculados com base em 

números absolutos de pequena grandeza. 

Entre os coeficientes utilizados o coeficiente de visitas por estabelecimento 

demonstrou maior capacidade explicativa para o padrão de distribuição das ações no 

território o que se deve ao caráter cartorial da Visa, fortemente direcionado pela atividade 

fiscalizatória e com sua atuação restrita ao espaço dos estabelecimentos comerciais, 

conclusão que levanta a necessidade urgente de questionamento acerca do modelo que 

orienta as práticas de Visa atualmente hegemônicas.   

A distribuição das ações de Visa no município estudado concentraram-se em dois 

pólos, a saber: os estabelecimentos localizados na orla marítima ou nas suas proximidades e 

os bairros localizados no antigo centro administrativo da cidade, ocorrendo de modo bem 

menos intenso no restante do território deixando significativo contingente da população à 

margem deste serviço. Demonstrando dessa forma, a iniquidade do acesso da população do 

território estudado às ações da Visa no controle sanitário de alimentos. 

 Foi possível constatar uma predileção por estabelecimentos mais próximos ao ponto 

de saída e de retorno das equipes da Vigilância Sanitária após o serviço, o que pode se 

traduzir na dificuldade de acesso aos estabelecimentos mais distantes, visto que o município 

possui uma área de quase 300 quilômetros quadrados, com 40% de seu território situado em 

zona rural.   

O ICS, construído em estudo realizado no mesmo período e no mesmo território 

analisado na presente pesquisa, não se mostrou determinante na distribuição das ações de 

vigilância sanitária, em Jaboatão dos Guararapes. Ressalta-se, porém, que bairros onde não foi 

realizada nenhuma visita foram aqueles mais carentes, com ICS altos, acima de 64,00, as 

quais por isso mesmo deveriam se constituir áreas prioritárias. 

 A forte correlação entre a gratificação e a distribuição das ações da Vigilância 

Sanitária, se por um lado demonstra a possibilidade de sistematizar registros das ações 

diariamente, tornando possível a construção de indicadores, por outro demonstra a 
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necessidade de rever esta política com vistas a minimizar a exclusão de bairros do município 

cuja população é mais carentes e mais vulnerável ao consumo de alimentos de má qualidade. 

 Quanto à violência urbana, ao menos como foi calculada nesta pesquisa, não 

representou um indicador capaz de explicar a distribuição das ações no território, visto que o 

valor mais significativo, encontrado no bairro de Socorro, com mais de 3.000 habitantes, não 

impediu que este bairro recebesse 34 visitas, no período. 

 Também se conclui que no território estudado, em 2007, as ações foram distribuídas 

de forma bastante heterogênea. Bairros mais visitados, onde reside uma população com 

melhor situação socioeconômica, ao lado de outros pouco ou nenhuma vez visitados, de certa 

forma tornando seus residentes, excluídos, não só quanto às ações de Vigilância Sanitária no 

controle de alimentos, como também nas demais ações que podem ser desencadeadas nas 

visitas das equipes.  

 A presente pesquisa pôde, assim, identificar a distribuição das visitas da Vigilância 

Sanitária no controle sanitário de alimentos no território municipal e sua face cartorial, 

relacionada ao cadastramento e licenciamento de estabelecimentos de interesse à saúde, bem 

como a importância da taxa de serviços ambientais. Foi capaz, ainda, de identificar áreas não 

visitadas, muitas delas, considerando a carência social, bairros que deveriam ser prioritários 

para a realização de ações de prevenção e proteção à saúde, onde se inscrevem as ações da 

Vigilância Sanitária.  

 Por fim, a realização desta pesquisa demonstrou, mais uma vez, a necessidade da 

realização de estudos voltados para a construção de indicadores relacionados ao território 

não apenas em sua dimensão geográfica, mas, principalmente na sua dimensão social e 

econômica.  

A utilização de indicadores em serviços de saúde pode auxiliar os gestores na melhoria 

dos serviços públicos, por meio do planejamento e da avaliação. Principalmente em serviços 

de estrita responsabilidade do Estado, como o da Vigilância à Saúde, cujo cumprimento 

assegura o princípio constitucional do direito à saúde de todo o cidadão garantido pelos seus 

gestores e trabalhadores da saúde pública. 
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ANEXO C 
LEI FEDERAL Nº. 9.782, DE JANEIRO DE 1999. 
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ANEXO D 
LEI MUNICIPAL Nº. 258, DE 04 DE JUNHO DE 2004. 
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ANEXO E 
OFÍCIO MUNICIPAL Nº. 213/2004 – SEGOV, DE 04 DE 

JUNHO DE 2004.  
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ANEXO F 
LEI MUNICIPAL Nº. 259, DE 04 DE JUNHO DE 2004.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 121

 

 
 
 

 

 

 



 

 122

 

 
 

 

 

 



 

 123

 

 

                

 

 

 

 



 

 124

 

  



 

 125

 

 

 

 



 

 126

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 149, DE 04 DE JUNHO DE 

2004.  
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ANEXO H 
ORDEM DE SERVIÇO MUNICIPAL Nº. 001/2005, DE 05 

DE JULHO DE 2005.  
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