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Resumo 

 

A proposta da presente pesquisa consistiu na análise de um contexto 

sócio-territorial, que buscou revelar a ótica da qualidade de vida regional 

através da idéia de desenvolvimento saudável e da elaboração de um 

instrumento de auxílio à gestão de políticas públicas, ora denominado Risco-

Saúde, conjuminando-o ao cenário sócio-econômico. Esse processo foi 

edificado a partir de um estudo de caso com vários níveis de análise, cujo 

objeto esteve representado pelas Áreas de Abrangência de 35 Unidades 

Básicas de Saúde do município de São José dos Campos, no Estado de São 

Paulo, identificadas por territorialização. A essas Áreas de Abrangência 

atribuiu-se os indicadores: Coeficiente de Mortalidade Infantil, Coeficiente de 

Internações Hospitalares e Coeficiente de Doenças de Notificação 

Compulsória, registrados nos anos de 2000, 2001 e 2002, através dos quais 

elaborou-se um indicador composto como instrumento avaliativo. Da mesma 

forma, foram atribuídos seus respectivos índices de Rendimentos Mensais 

Médios por responsável de domicílio (IBGE - Censo 2000), no sentido de 

enriquecimento da avaliação. Complementando, uma planificação dessa 

análise foi elaborada por meio de técnicas quantitativas e de 

geoprocessamento, resultando em croquis temáticos e gráficos para melhor 

observação do fenômeno. Os resultados apresentaram a distribuição 

hierarquizada da condição de risco à saúde e nível de renda na área de estudo, 

como elementos indicativos de qualidade de vida. 

 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida, Risco, Saúde, Políticas Públicas, 

Territorialização, Desenvolvimento Saudável. 

 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

The aim of the present research consisted to analyse a social-territorial 

context, that revealed the optics of the quality of regional life through the idea of 

healthy development and of the elaboration of an instrument to aid the 

administration of public politics, denominated Risk-Health, associating it to the 

socioeconomic scenery. That process was built starting from a case study with 

several analysis levels, whose object was represented by the Areas of Inclusion 

of 35 Primary Health Care Units of the municipal district of São José dos 

Campos, in the State of São Paulo, identified for Territorialism Process. The 

indicators: Infant Mortality Coefficient, Coefficient of Hospital Admissions and 

Coefficient of Diseases of Mandatory Notification, registered in the years of 

2000, 2001 and 2002, were attributed to those Areas of Inclusion, through 

which a composed indicator was elaborated as valuation instrument. In the 

same way, respective indexes of Medium Monthly Incomes were attributed for 

the home responsible (IBGE - Census 2000), in the sense of enrichment of  

evaluation. Complementing, a planning of that analysis was elaborated through 

quantitative techniques and using Geographic Information System, resulting in 

thematic outlines and graphs for better observation of the phenomenon. The 

results presented the hierarchical distribution of risk condition at health and 

level of income in the study area, as indicative elements of life quality.  

 

 

Key-words: Quality of Life, Risk, Health, Public Politics, Territorialism 

Process, Healthy Development. 
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Introdução 
 

O mundo ocidental, desde o século XIX, registra a construção e a 

vivência de grandes avanços científicos da humanidade. Na área da saúde isto 

se traduziu no significativo desenvolvimento da medicina clínica, do estudo de 

doenças infecciosas e da medicina preventiva. Nomes como Pasteur e Snow, 

dentre outros, são emblemáticos desse período histórico. Entretanto, alguns 

não especialistas da área de saúde contribuíram com trabalhos cuja 

perspectiva social refere-se claramente aos condicionantes do processo de 

adoecimento. ENGELS (1974), em seu estudo Situação da Classe 

Trabalhadora na Inglaterra, destacou o sofrimento dos operários por causa de 

doenças infecciosas, como tuberculose e outras, causadas por toxinas 

ambientais e alcoolismo, chamando a atenção para a relação entre as 

enfermidades e classes sociais.  

Mais recentemente, nas últimas décadas, o processo de Globalização 

mostrou, como outra face da moeda, seus efeitos de modelo econômico sobre 

a vida social e cotidiana da maioria da população: fragmentação e precarização 

do mundo do trabalho, aumento do desemprego, diminuição do poder do 

salário, instabilidade das formas de contratação e importante debilidade na 

representação dos trabalhadores expressa pelo enfraquecimento do 

movimento sindical. Não bastando a degradação social inerente a este cenário, 

o sistema produtivo, em seu ciclo da extração de matéria prima ao consumo, 

vem registrando seus efeitos predatórios sobre o meio ambiente, evidenciando 

que as situações de risco transcendem os limites da produção, atingindo não 

só trabalhadores, como também a população em geral. 

Um novo paradigma surge na busca de humanizar o processo de 

Globalização, preconizando maior geração de emprego e renda, com eqüidade 

social e valorização do capital social e dos recursos humanos, localizando no 

objetivo final do desenvolvimento a garantia da qualidade de vida para todos 

amparada em franca preservação ambiental: o Desenvolvimento Sustentável. 

Esse conceito de sustentabilidade mostra que o desenvolvimento não tem uma 

origem puramente econômica, mas é produto de uma série de condicionantes. 
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Historicamente, MARX (1974) explicitou que através do trabalho 

transformamos a natureza, e também por ela somos transformados. A questão 

da saúde é inserida nesse contexto apontando para o plano das relações entre 

produção, ambiente e saúde, como um eixo de transformações na qualidade de 

vida humana. Nesse sentido, o planejamento urbano encaixa-se na lógica da 

compreensão de como a sociedade penetra na natureza através de seus 

processos produtivos, a “desnaturaliza”, distribuindo possibilidades 

diferenciadas de exposição dos indivíduos e seus coletivos a agentes, cargas e 

riscos que podem conduzir a processos mórbidos (TAMBELLINI; CÂMARA, 

1998). 

Buscar a sustentabilidade das cidades, não permitindo uma depleção 

dos estoques de recursos atuais passa, neste momento, pela solução dos 

problemas mais prementes vivenciados em quase toda a rede urbana do país. 

SPOSITO (2000), discutindo problemas urbanos decorrentes da 

industrialização no início do século XIX, expõe um quadro caótico atingido 

pelas cidades, especialmente da Grã Bretanha, a partir da consolidação do 

liberalismo como referencial ideológico, da livre concorrência e iniciativa 

privada sem intervenção do poder público, como princípios de conduta, e da 

busca de reproduzir o capital a qualquer custo. São apontados como 

problemas urbanos daquela época - “a falta de coleta de lixo, de rede de água 

e esgoto, as ruas estreitas para a circulação, a poluição de toda ordem, 

moradias apertadas, falta de espaço para o lazer, enfim, insalubridade e feiúra” 

(SPOSITO, 2000). Na atualidade, em especial nos grandes centros, esse 

cenário parece transcender o tempo e reproduzir-se de modo freqüente e 

quase “natural”. A grande maioria da população convive com riscos para a 

saúde decorrentes da intensificação do trabalho, que se refletem sobre o 

aparelho psíquico; com a violência crescente nos ambientes e entornos de 

trabalho, no trânsito e nos locais de moradia. Aumentam a incidência e a 

prevalência das doenças degenerativas relacionadas ao trabalho como, por 

exemplo, a hipertensão arterial e as doenças osteomusculares. As doenças 

profissionais clássicas, entre elas, a intoxicação por chumbo, por agrotóxicos e 

outros venenos permanecem, configurando um quadro de morbi-mortalidade 
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“tradicional da modernidade”. Da mesma forma, a expansão da capacidade 

produtiva, em escalas até então desconhecidas pela humanidade, demanda e 

utiliza volumes crescentes de recursos naturais (água, matérias primas, 

insumos), cria recursos sintéticos, produz novas substâncias cujo uso e 

resíduos colocam em risco a vida e a saúde humana e o ambiente. 

Assim, neste estudo, pretendeu-se realizar uma análise 

sanitária/socioeconômica enfocando condições de risco à saúde como 

instrumentos de auxílio à gestão de políticas públicas, considerando o conceito 

de Desenvolvimento Saudável como norteador, onde o eixo central do 

desenvolvimento se torna a manutenção da “vida” e a salubridade a ela 

concernente, e não apenas a ótica de expansão capitalista com preservação de 

recursos.  

Finalizando, cabe registrar as palavras do professor Milton Santos, 

proferidas na Conferência Magna do I Seminário Nacional Saúde e Ambiente 

no Processo de Desenvolvimento, em 12 de Julho de 2000, na Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro: 

 
“Esse é um momento muito rico, porque permite a afloração 

de quantidade de postulações que levam ao debate mais 

filosófico da questão da vida. É aí que incluo a Saúde como 

não apenas um dado na questão da vida, que é o que nos 

preocupa fundamentalmente, mas um instrumento dessa 

coisa mais ampla” (PROJETO MILTON SANTOS, 2003). 
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Objetivo Geral 

 

Considerando a idéia de desenvolvimento saudável, a condição de risco 

sanitário e o cenário socioeconômico como elementos de orientação à gestão 

de políticas públicas no âmbito do planejamento urbano, esta pesquisa visa 

propor a elaboração do indicador Risco-Saúde como instrumento de análise da 

qualidade de vida presente nas Áreas de Abrangência de 35 Unidades Básicas 

de Saúde do Município de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, 

entre os anos de 2000 e 2002.  

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar as Áreas de Abrangência de 35 Unidades Básicas de 

Saúde do município de São José dos Campos, no Estado de São 

Paulo, considerando suas características socioeconômicas; 

• Elaborar e Analisar o indicador de Risco-Saúde como instrumento de 

orientação à gestão de políticas públicas. 

• Hierarquizar e avaliar a problemática sanitária/social. 

• Fornecer subsídios ao planejamento urbano através da ótica de 

Qualidade de Vida. 
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CAPÍTULO I 

 
Discussões Teóricas 

 

1.1. Saúde, Qualidade de Vida e Risco: Uma Discussão 

 

1.1.1. A Importância da Saúde para Avaliar Qualidade de Vida 

 

Ao falar-se em saúde, desejo incontestável de todo ser vivente, 

identifica-se de imediato o seu oposto: a doença. Essa aparece como o lado 

obscuro da vida, podendo cerceá-la. Saúde e doença compõem um processo 

pertinente à vida das pessoas que ao longo dos anos tem sido compreendido 

de acordo com as diversas formas de sociedades, expressas em diferentes 

culturas e formas organizacionais. O processo saúde-doença tem apresentado 

significados conforme a época. A dicotomia desse processo já foi representada 

na figura mitológica grega de Asclépio: herói homérico, fruto dos amores 

terrenos do deus Apolo, tinha duas filhas que, para os gregos, personificavam a 

saúde (Higia) e a terapêutica (Panaceia)¹, figuras estas que são invocadas no 

célebre juramento de Hipócrates. O conceito de saúde depende do 

entendimento que se tenha do organismo vivo e de sua relação com o meio 

ambiente. Como tal compreensão muda de uma cultura para outra e de um 

momento histórico para outro, as concepções de saúde e doença também 

mudam. Assim, a conceituação do processo saúde-doença é condicionada pela 

capacidade intelectiva do homem em cada contexto histórico e pelas condições 

concretas de sua existência.  

Cada época histórica, em que situamos determinada forma de conceber 

o processo saúde-doença, teve seus espectros em termos de doença. A lepra, 

____________________________________________________________________________ 

¹ De Higia (do grego hygieia, saúde) deriva a palavra moderna higiene: práticas e condições 

conducentes a uma boa saúde. Por sua vez, do grego panakeia, deriva o termo panacéia 

(remédio para todas os males ou doenças). De modo análogo, o vocábulo salute, do latim 

(estado de robustez física, ausência de enfermidade ou doença), origina a palavra Saúde 

(GRAÇA, 1999).  
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nos tempo bíblicos, juntamente com a peste e o cólera. Na antigüidade greco-

romana, a malária - tal como descreveu Hipócrates - tornou-se uma endemia, 

trazendo graves conseqüências sócio-econômicas. Esta, acometendo os 

trabalhadores rurais, levava-os a abandonarem o campo e a se dirigirem para a 

cidade, que por sua vez, perde o suporte agrícola e ganha camponeses 

doentes, entrando em crise. Os romanos, que já tinham conhecimento da 

influência do ambiente sobre a saúde, construíram grandes obras de drenagem 

e esgotos. Pretendiam evitar os miasmas, os maus ares que proviam dos 

pântanos, que acreditavam trazer a malária (daí a origem do nome da doença). 

No entanto, ou porque as obras não deram o efeito desejado ou porque as 

guerras contribuíram para a disseminação da doença, a malária se tornou 

epidêmica e lhe foi atribuído um papel importante na Queda do Império 

Romano (SOUZA; OLIVEIRA, 2000).   

No final do século XVIII, após a Revolução Francesa, com o aumento da 

urbanização nos países europeus e a ascensão do sistema fabril, a explicação 

social na causalidade das doenças aparece, relacionando-as com as condições 

de vida e trabalho das populações.  As conseqüências danosas do trabalho em 

fábricas e dos cortiços industriais chamaram a atenção de médicos, escritores 

e economistas. A análise estatística surge a partir de 1820, quando muitos dos 

estudos estavam interessados na questão da mortalidade e no efeito de fatores 

como classe social, ocupação, raça, prisão e falta de saneamento adequado 

sobre a saúde. A concepção da determinação social no processo saúde-

doença se aproxima de formulações teóricas que possibilitem recuperar o 

caráter histórico deste processo, permitindo apreender o vínculo entre o 

processo social e o processo biológico saúde-doença. Na América Latina, 

LAURELL e NORIEGA (1989), encontram suporte teórico em conceitos do 

materialismo histórico, como classe social e processo de trabalho, segundo o 

qual o processo saúde-doença é determinado pelo modo como o homem se 

apropria da natureza em um dado momento histórico.  

Mais recentemente, a visão mecanicista da saúde e da vida entra em 

falência, expressando-se no agravamento dos problemas de saúde da 

população e na incapacidade da ciência, das instituições e da sociedade de 
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responderem de forma eficiente aos mesmos. Surge, então, a visão holística da 

saúde defendida por CAPRA (1992) em "O ponto de mutação", que 

compreende a saúde como um fenômeno multidimensional, que envolve 

aspectos físicos, psicológicos e sociais, todos interdependentes. Esta idéia 

baseia-se na concepção sistêmica da vida, segundo a qual a flexibilidade é a 

característica fundamental para o sistema ser saudável, isto é, dispor de 

opções várias para a interação com seu meio ambiente. A saúde portanto, “é 

uma experiência de bem estar resultante do equilíbrio dinâmico que envolve os 

aspectos físico e psicológico do organismo, assim como suas interações com o 

meio ambiente natural e social". 

 

 

1.1.2. Qualidade de Vida e Saúde 

 

Qualidade de vida deve ser entendida como um fenômeno que se inter-

relaciona com as diversas dimensões do ser humano. A falta de um consenso 

em torno de sua definição tem levado muitos estudiosos a empregar o termo de 

forma reduzida e indiscriminada (MINAYO, 2000), desconsiderando sua 

riqueza, complexidade e geralmente associando-o a um conceito restrito de 

saúde, no sentido de ausência de doenças e de bem-estar físico (FLECK et al., 

1999). A busca de uma concepção mais abrangente tem destacado o caráter 

objetivo, subjetivo e multidimensional nestas definições (FLECK et al., 1999; 

ASSUMPÇÃO et al.,2000; MINAYO et al.,2000).  

A Organização Mundial de Saúde definiu qualidade de vida como a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e do 

sistema de valores nos quais ele vive, considerando seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (FLECK et al., 1999). 

ASSUMPÇÃO et al. (2000) afirmam que a qualidade de vida representa 

uma tentativa de nomear algumas características da experiência humana, 

sendo ele o fator central que determina a sensação subjetiva de bem-estar. 

Para Shin e Johnson, citados por ASSUMPÇÃO et al. (2000), ela consiste na 

possessão dos recursos necessários para a satisfação das necessidades e 
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desejos individuais, a participação em atividades que permitem o 

desenvolvimento pessoal, a auto-realização e a possibilidade de uma 

comparação satisfatória entre si mesmo e os outros. 

Para MINAYO et al. (2000), qualidade de vida é uma noção 

eminentemente humana que se aproxima do grau de satisfação encontrado na 

vida familiar, amorosa, social e ambiental. Pressupõe uma síntese cultural de 

todos os elementos que determinada sociedade considera como seu padrão de 

conforto e bem-estar. Parâmetros subjetivos (bem-estar, felicidade, amor, 

prazer, inserção social, liberdade, solidariedade, espiritualidade, realização 

pessoal) e objetivos (satisfação das necessidades básicas e das necessidades 

criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de determinada 

sociedade, tais como: alimentação, acesso à água potável, habitação, trabalho, 

educação, saúde e lazer) se interagem dentro da cultura para constituir a 

noção contemporânea de qualidade de vida. 

Outras conceituações de qualidade de vida podem ser observadas ao 

longo da história como: 

- "É o conjunto de condições objetivas presentes 

em uma determinada área e da atitude subjetiva dos 

indivíduos moradores nessa área, frente a essas 

condições" (HORNBACK et alii, 1974). 

-  "São aqueles aspectos que se referem às 

condições gerais da vida individual e coletiva: habitação, 

saúde, educação, cultura, lazer, alimentação, etc. O 

conceito se refere, principalmente, aos aspectos de bem-

estar social que podem ser instrumentados mediante o 

desenvolvimento da infra-estrutura e do equipamento dos 

centros de população, isto é, dos suportes materiais do 

bem-estar" (SAHOP, 1978). 

-  "É a resultante da saúde de uma pessoa 

(avaliada objetiva ou intersubjetivamente) e do 

sentimento (subjetivo) da satisfação. A saúde depende 

dos processos internos de uma pessoa e do grau de 
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cobertura de suas necessidades, e a satisfação depende 

dos processos internos e do grau de cobertura dos 

desejos e aspirações" (GALLOPIN, 1981). 

- "O conceito de qualidade de vida compreende 

uma série de variáveis, tais como: a satisfação adequada 

das necessidades biológicas e a conservação de seu 

equilíbrio (saúde), a manutenção de um ambiente 

propício à segurança pessoal, a possibilidade de 

desenvolvimento cultural, e, em último lugar, o ambiente 

social que propicia a comunicação entre os seres 

humanos, como base da estabilidade psicológica e da 

criatividade" (MAYA, 1984). 

 

Do mesmo modo, pode-se observar que a compreensão de Qualidade 

de Vida se desenvolve dos ideais abstratos à concretude das limitações sociais 

historicamente registradas na existência humana. O estabelecimento de um 

padrão de boa qualidade torna-se uma questão ainda mais complexa diante da 

enorme variabilidade de qualidade de vida social existente no mundo. 

Qualidade de Vida significa uma existência que satisfaça as exigências e 

demandas que o cotidiano de cada momento histórico cria para as pessoas 

que compõem uma determinada sociedade, cujo “viver impedido”, ou seja, não 

conseguir satisfazer as exigências e demandas do seu “modo de andar a vida” 

cotidianamente, constituirá um sofrimento que se deseja evitar ou até mesmo 

reverter através de ações em saúde. 

 

 

1.1.3. O Enfoque de Risco 

 

 A noção matemática de risco é relativamente recente na história da 

humanidade. Este conceito foi introduzido por Blaise Pascal em 1654, a partir 

de suas correspondências com o grande matemático Pierre de Fermat. Esta 

troca de informações tinha por objetivo responder a uma questão colocada por 
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Paccioli, cerca de duzentos anos antes, a cerca de como se distribuiriam as 

fichas de um jogo entre duas pessoas que fosse interrompido¹.  

No momento contemporâneo, a noção de risco² apresenta três diferentes 

acepções: a do senso comum, a jurídico-administrativa e a epidemiológica. A 

primeira corresponde à idéia de perigo, geralmente resultante de experiência 

pessoal ou coletiva, avaliação subjetiva ou parte do imaginário social sobre 

fatos da realidade. A segunda representa o estabelecimento de uma norma 

jurídico-administrativa para proteção de indivíduos e da coletividade, nem 

sempre cientificamente fundamentada. Finalmente, a noção epidemiológica de 

risco implica idéia de probabilidade, de chance, com base em estudos 

epidemiológicos (DEVER, 1988; TANNEN, 1985). Assim é possível identificar 

riscos reais (presentes) e potenciais (futuros) em uma situação de saúde.  

 

 
 
______________________________________________________________ 

¹ Esta discussão foi proposta a Pascal pelo Cavaleiro de Méré, um nobre que gostava de jogar 

e apostar, mas queria ter mais certeza sobre as suas posibilidades de ganhar e perder. No 

mesmo ano de 1654, Pascal optou pela vida religiosa, indo morar no Mosteiro de Port-Royal. 

Em 1662, um grupo de monges deste mesmo mosteiro, financiados indiretamente por Pascal, 

publicou um livro denominado "Lógica ou a Arte de Pensar". Neste livro os diversos autores, 

principalmente Antoine Arnauld, tido como um dos mais brilhantes teólogos de sua época, 

agregaram a noção de valor à probabilidade do risco. Estes autores escreveram: "O medo do 

dano deveria ser proporcional não apenas à gravidade do dano, mas também à probabilidade 

do evento". 

 

² A mais antiga citação conhecida sobre a utilização de risco para a tomada de decisão está 

contida no Talmud, livro sagrado escrito pelos rabinos judeus entre os anos 200 e 500 dC. 

Neste livro, havia um raciocínio sobre a legitimidade ou não de um homem separar-se de sua 

mulher, pela suspeição de que ela poderia ter tido relações sexuais antes do casamento. Os 

rabinos elaboraram a sua resposta baseando-se no conjunto das alternativas possíveis (ter tido 

ou não relações e ter sido com o próprio marido ou com outro homem). Com base nestas 

possibilidades estabeleceram que o marido não poderia se separar de sua esposa, pois as 

chances a seu favor eram menores que as da esposa. O cálculo de probabilidades ainda não 

existia. 
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Nessa perspectiva, podem ser identificados fatores, condições, situações e 

áreas de risco.  As ações de saúde voltadas para esses momentos constituem 

um modelo de intervenção conhecido como “enfoque de risco”. Sua função 

básica é controlar riscos, propósito fundamental das vigilâncias sanitária e 

epidemiológica. Esses riscos podem ser ocupacionais, ambientais, sociais, de 

serviços de saúde, fronteiras, portos, aeroportos etc. 

 Os riscos são problemas de saúde da mesma forma que a expressão 

necessidades sociais de saúde, que lhes antecede. Tratam-se de 

necessidades histórica e socialmente determinadas e definidas, e refletem a 

própria estrutura da sociedade, mediada por diferentes formas (SCHRAIBER, 

1990). O modelo de planejamento, a partir da população (TANNEN, 1985), 

propicia a “introdução de um enfoque mais estratégico do planejamento, na 

medida em que a fase de projeção da situação atual dos fatores de risco e dos 

níveis de risco (por categorias biológicas e sociais) pressupõe a previsão dos 

cenários político e econômico” (CASTIEL; RIVERA, 1985). As necessidades 

sociais de saúde são, na realidade, condicionadas pelo modo de vida, ou seja, 

pelo conjunto de condições de estilos de vida dos grupos sociais. 

O BIOETHICS THESAURUS (1995) caracteriza risco como sendo a 

probabilidade de ocorrência de um evento desfavorável. A definição de risco 

engloba uma variedade de medidas de probabilidades incluindo aquelas 

baseadas em dados estatísticos ou em julgamentos subjetivos. 

 Risco, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde (Resolução 

CNS196/96), é a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano.  

 O conceito de risco em epidemiologia equivale ao conceito de 

probabilidade na estatística. Os fatores de Risco Sanitário são entendidos 

como os componentes críticos dos acontecimentos, fatos ou coisas que 

colocam ou possam vir a colocar em risco a saúde dos indivíduos da 

coletividade. 
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1.2. Políticas Públicas e Saúde 

 

O conceito de política¹, entendida como forma de atividade ou práxis 

humana, está estreitamente ligado ao conceito de poder.  Segundo RUSSEL 

(1976), o poder pode ser definido como “o conjunto dos meios que permitem 

conseguir os efeitos desejados”. 

Para BUCCI (2000), em “Direito Administrativo e Políticas Públicas”, o 

conceito de políticas públicas, em aspectos gerais, diz respeito à interferência 

estatal na vida social para a consecução de objetivos de interesse comum. 

Segundo a autora, a expressão “políticas públicas” significa "programas de 

ação governamental". Esses programas representam o encontro de elementos 

técnicos de administração de recursos e meios públicos com a escolha política 

de prioridades para uso desses recursos. 

Da mesma forma, as políticas públicas podem ser entendidas como 

conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação 

política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às 

tarefas de interesse público. Variam de acordo com o grau de diversificação da 

economia e da sociedade, com a natureza do regime político e com o nível de 

atuação e participação dos diferentes atores sociais. 

Topalov, em Da questão social aos problemas urbanos: os reformadores 

e a população das metrópoles em princípios do século XX (RIBEIRO, 1996), 

levanta as questões dos "problemas urbanos" e do movimento das reformas 

urbana e social iniciado a partir de 1880 nas metrópoles do mundo industrial. 

Segundo o autor, quando os movimentos de reforma colocam a sociedade e a 

cidade como objetos da ação racional, preparam o surgimento das políticas 

sociais e urbanas modernas, cujas conseqüências são observadas ao longo 

dos tempos. 

______________________________________________________________ 

 ¹ Transmitido por influência de grande obra de Aristóteles, o termo “política” deriva do adjetivo 

pólis (politikós), indicando tudo aquilo que se refere à cidade, ao cidadão, e portanto, ao civil, 

público, sociável e social. Durante séculos, esse termo foi empregado predominantemente para 

indicar obras dedicadas ao estudo da atividade humana que de algum modo faz referência às 

coisas do Estado.  



 13 

Assim, um “acordo social” politicamente instituído a partir de formas não 

radicais de confronto de classes e as condições propícias de crescimento 

culminam no desenvolvimento e expansão do Estado do Bem-Estar Social, que 

tem sua proeminência no pós-segunda guerra mundial e se caracteriza por 

processos que, uma vez transformada a própria estrutura do Estado, 

expressam-se na organização e produção de bens e serviços coletivos, na 

montagem de esquemas de transferências sociais, na interferência pública 

sobre a estrutura de oportunidades de acesso a bens e serviços públicos e 

privados e, finalmente, na regulação e distribuição de bens e serviços sociais 

privados (MENEZES, 2003). 

As políticas públicas em saúde pública integram o campo de ação social 

do Estado, orientado para a melhoria das condições de saúde da população e 

dos ambientes natural, social e do trabalho. Sua tarefa específica em relação 

às outras políticas públicas da área social consiste em organizar as funções 

públicas governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

dos indivíduos e da coletividade. 

As políticas públicas se materializam através da ação concreta de 

sujeitos sociais e de atividades institucionais que as realizam em cada contexto 

e condicionam seus resultados. Por isso, a análise dos processos pelos quais 

elas são implementadas e a avaliação de seu impacto sobre a situação 

existente devem ser permanentes. 

No Brasil, as políticas públicas de saúde orientam-se desde 1988, 

conforme a Constituição Federal promulgada neste ano, pelos princípios de 

universalidade e eqüidade no acesso às ações e serviços e pelas diretrizes de 

descentralização da gestão, de integralidade do atendimento e de participação 

da comunidade, na organização de um sistema único de saúde no território 

nacional. No contexto da realidade brasileira, cabem as seguintes indagações: 

os cidadãos têm acesso às ações e serviços de saúde necessários para a 

resolução de seus problemas, ou ainda existem restrições e barreiras 

importantes de acesso? As ações e serviços estão sendo planejados e 

programados de acordo com as necessidades de saúde da população e com 

as condições de saúde da realidade local? Os recursos que estão sendo 
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mobilizados para o enfrentamento dos problemas de saúde, estão sendo 

mobilizados da forma mais adequada? Se estão, são suficientes? É possível 

identificar ganhos de eqüidade e qualidade no atendimento ao cidadão? A 

atuação setorial tem produzido impactos significativos na melhoria das 

condições de saúde da população e na qualidade do ambiente? 

Estas e outras questões, Apresentadas em “Saúde e Democracia” 

(FLEURY, 1997), ainda que de difícil resposta pela variedade de fatores que 

influenciam direta ou indiretamente a política de saúde e devem ser levados em 

conta, não podem deixar de preocupar permanentemente os gestores no 

processo de tomada de decisão. Assim, devem fomentar o diálogo e a 

negociação entre os diferentes atores setoriais em todos os lugares deste 

imenso país, e pressionar a transformação qualitativa dos processos de gestão 

não apenas para a efetividade da política de saúde, mas também para o 

alcance de objetivos mais amplos orientados ao desenvolvimento social 

(FLEURY, 1997), tais como: 

• reduzir as enormes desigualdades sociais e de saúde cada vez mais 

evidenciadas nos processos simultâneos de globalização e descentralização;  

• fortalecer o exercício ético e eficaz da gestão governamental na 

busca de novas formas de organização administrativo-institucional da ação do 

Estado com maior participação social;  

• criar mecanismos de coordenação intra-setorial eficientes para 

incorporar todos os cidadãos excluídos dos benefícios sociais disponíveis;  

• promover a harmonia entre políticas econômicas e sociais e 

estabelecer parcerias intersetoriais para a produção de iniciativas que 

produzam impacto sobre as condições de saúde da população;  

• fortalecer a competência dos diversos atores sociais para uma 

atuação orgânica e consistente nos processos de definição, implementação e 

avaliação da agenda de prioridades governamentais e na formulação de 

projetos alternativos, sobretudo daqueles com responsabilidade direta sobre a 

condução da política setorial, como são os gestores da saúde.  
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A Constituição Brasileira, em seu artigo 196, apresenta: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

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

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

e recuperação”. 

 A Lei Federal Nº. 8.080, de 19 de Setembro de 1990, também faz 

menção à saúde, conforme segue: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

“Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por 

força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social “. 

Conforme exposto, a saúde tem sua garantia constitucional, e por lei 

complementar, nas políticas públicas a serem desenvolvidas pelo Estado. 

Desse modo, não só as ações primárias devem ser contempladas, sejam as 

assistenciais, preventivas e promocionais do Sistema Único de Saúde (SUS), 

como também as secundárias decorrentes das diversas políticas 

governamentais. Nesse ponto, há o enquadramento do Planejamento Urbano e 

Regional como grande instrumento de promoção à saúde, no que tange à 
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organização e ocupação territorial, preservação ambiental, frente à 

manutenção e melhoria da qualidade de vida do cidadão. Do direcionamento 

dos vetores de expansão urbana à proteção de mananciais, o planejamento 

registra o papel fundamental de seu campo de ação. Um planejamento de 

desenvolvimento, embasado em conceitos de sustentabilidade e salubridade, 

executado por equipes multiprofissionais e com características 

transdisciplinares, torna-se a chave de uma boa política pública, saudável e 

desenvolvimentista. 

 

1.3. Epidemiologia e Planejamento 

 

No século XIX, a Epidemiologia¹ como campo de conhecimento, foi 

reordenada por John Snow, anestesista britânico que em suas observações  

sobre o cólera nos anos de 1831 a 1855, definitivamente deram impulso ao 

desenvolvimento da ciência epidemiológica, mas simultaneamente, chamaram 

a atenção para a relação entre os processos biológicos e os processos sociais 

(ROSEN, 1994). 

Para ROUQUAYROL (1994), Epidemiologia pode ser conceituada de 

modo simplificado como: ”ciência que estuda o processo saúde-doença em 

coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes 

das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, 

propondo medidas específicas de prevenção, controle, ou erradicação de 

doenças, e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, 

administração e avaliação das ações de saúde”. 

 

 

_______________________________________________________________ 

¹ Segundo NÁJERA (1991), o termo Epidemiologia originou-se de termos utilizados pelo 

primeiro pai da Epidemiologia, Hipócrates, a Escola de Cos, na Grécia, 400 a.C: “(...) como 

meio de incorporar uma perspectiva comunitária à compreensão das enfermidades. Foi 

Hipócrates quem definiu o termo epidemia: Epidemeion, que significa visitar, ou seja, 

enfermidades que visitam a comunidade.  
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 Da mesma forma, como qualquer ciência, “é produto da prática de 

instituições sociais específicas, e por isso mostra um desenvolvimento 

vinculado às determinações das formações sociais... Nessa medida, sem uma 

concepção do coletivo, do social, em suma, do político, é impossível pensar a 

Epidemiologia” (ROUQUAYROL, 1994).  

A História Natural da Doença é o nome dado ao conjunto de processos 

interativos que compreende “as inter-relações do agente, do suscetível e do 

meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento” 

(LEAVELL; CLARCK, 1976). Em seu período pré-patogênico, História Natural 

da Doença é a própria evolução das inter-relações dinâmicas que envolvem, de 

um lado os condicionantes sociais e ambientais, e do outro, os fatores próprios 

do suscetível, até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da 

doença. 

 SAN MARTIN (1981) põe em evidência o sistema formado pelo 

ambiente, população, economia e cultura, chamando-o de Sistema 

Epidemiológico-Social: “qualidade e dinâmica do ambiente sócio-econômico, 

modos de produção e relações de produção, tipo de desenvolvimento 

econômico, velocidade de industrialização, desigualdades sócio-econômicas, 

concentração de riquezas, participação comunitária, responsabilidade individual 

e coletiva são componentes essenciais e determinantes no processo saúde-

doença”. 

Sob o ponto de vista do bem público, uma das implicações práticas da 

Epidemiologia é que o estudo das influências externas tornam a prevenção 

possível, mesmo quando a origem da doença concernente não é ainda 

compreendida (ACHESON, 1979). 

Assim, considerando o planejamento como um instrumento de grande 

importância no uso e ocupação do solo, e historicamente, os efeitos causados 

no urbano das cidades de São José dos Campos e Campos do Jordão por 

ocasião da Tuberculose (início do século XX), e Campinas em razão da 

epidemia de Febre Amarela (final do século XIX), pode-se observar que a 

compreensão dos eventos epidemiológicos deve ser utilizada como subsídio à 
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gestão das políticas públicas de planejamento urbano visando o 

desenvolvimento saudável dos municípios. 

 

 

1.4. O Desenvolvimento Saudável: Promoção da Saúde e Cidades 

Saudáveis 

 

Ao observarmos o movimento produzido pelos formuladores e 

defensores do conceito de Promoção da Saúde do século XIX até nossos dias 

podemos entender que suas formulações foram embasadas, principalmente, a 

partir das contradições vivenciadas nas cidades. Daí a idéia de Promoção da 

Saúde ser tão próxima da idéia de Cidades Saudáveis. 

ASHTON (1993), HANCOCK (1993) e ROSEN (1980) afirmam não ser 

novo o movimento pela saúde das cidades e o relacionam ao processo 

conduzido por Edwin Chadwick, na Inglaterra do século XIX, quando este 

produziu o primeiro relatório da Comissão da Saúde das Cidades, apontando 

as péssimas condições a que estava submetida a população: alta densidade 

demográfica, pobreza, crime, insalubridade e alta mortalidade, também 

propondo medidas de melhoria. Relacionando a pobreza às doenças e 

reconhecendo ser a doença importante fator de aumento do número de pobres, 

Chadwick concluiu que seria econômico a execução de medidas preventivas. 

Desde o final do século XIX, a idéia sanitária com fundo ecológico vem 

exercendo grande influência na definição das políticas públicas dos países 

desenvolvidos, enfatizando a ação ambiental e a prevenção individual. 

Segundo RESTREPO (2001), SIGERIST (1956) foi o primeiro a utilizar o 

termo Promoção da Saúde para denominar as ações embasadas em educação 

sanitária e ações do Estado para a melhoria das condições de vida. O conceito 

proposto incluía idéias de: educação básica para todos; melhores condições de 

trabalho e vida para a população; meios de recreação e lazer; assim como a da 

existência de um sistema público de saúde de acesso universal à população 

espacialmente adscrita a uma equipe médica capaz de aconselhar e ajudar a 

manter a saúde e restaurá-la quando necessário. 
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Em 1974, o governo canadense produziu um informe intitulado Uma 

Nova Perspectiva Sobre a Saúde dos Canadenses, também conhecido como 

Informe Lalonde, o qual exerceu grande efeito no pensamento sanitário 

mundial, conduzindo o movimento por Cidades Saudáveis (ASHTON, 1993). 

Esse informe argumentou sobre a determinação do processo saúde/doença por 

múltiplos fatores, aplicando esses princípios à realidade do país, e definindo 

estratégias nacionais de promoção da saúde, do mesmo modo que a 

importância da priorização de ações nesse campo. No caso do movimento 

brasileiro, vários autores se somaram na fundamentação das bases discursivas 

da reforma sanitária. Essas bases, norteadoras do Sistema Único de Saúde 

(SUS), consideraram a questão da Promoção da Saúde de modo concomitante 

à maioria dos países do mundo, frente à crise de custos e de paradigmas do 

setor (a partir da década de 1970), e para a qual foram propostas 

transformações nas políticas, enfatizando-se a atenção primária e o 

desenvolvimento comunitário. 

Para BUSS (2000), na atualidade destaca-se um pensamento que se 

delineia como um novo paradigma: a idéia de que a saúde é produzida 

socialmente. Dessa maneira, a Promoção da Saúde está relacionada a um 

conjunto de valores: vida, saúde, solidariedade, eqüidade, democracia, 

cidadania, participação, parceria, desenvolvimento, justiça social, revalorização 

ética da vida. Conseqüentemente, as determinações da saúde também têm 

que ser pensadas junto às dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas 

que configuram os espaços locais e mais universais nos quais as coletividades 

e os indivíduos vivem. Assim, a Promoção da Saúde demanda uma ação 

coordenada entre os diferentes setores sociais, as ações do Estado em suas 

políticas intersetoriais, e a sociedade civil.  

As conferências internacionais, a partir da Internacional de Promoção da 

Saúde, realizada em Otawa, em 1986, têm difundido conceitos básicos que 

exigem o fortalecimento da saúde pública em torno do compromisso da saúde 

para todos. Nelas próprias, e em cartas delas resultantes, pode-se observar um 

forte componente internacionalista que define a natureza política dos processos 
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de saúde vistos do ponto de vista macroestrutural, histórico e de cumplicidade 

biosférica (BUSS, 2000). 

Um Município Saudável, segundo consenso atual, é aquele que busca, 

além de atingir a atenção universal e equânime em saúde, também promover o 

compromisso político manifesto para fazer da saúde uma prioridade e um 

objetivo fundamental da gestão pública (MINAYO, 2000). 

Assim, o Desenvolvimento Saudável vem compreender a execução dos 

princípios da sustentabilidade¹ (BRÜSECKE, 1996) sobre a ancoragem mestre 

das ações de Promoção da Saúde, de modo a garantir a preservação da vida 

sob a perspectiva da dignidade individual e coletiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

¹ BRÜSECKE (1996) frisa que o desenvolvimento sustentável se propõe ao resgate de uma 

racionalização completa, buscando equilibrar as diferenças lógicas do social, através da justiça 

social, do econômico, através da eficiência econômica, e do ecológico, através da prudência 

ecológica. 
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CAPÍTULO II 

 
O Município de São José dos Campos e o Planejamento da Saúde 

 

2.1. Histórico do Município 

 

O relato histórico a seguir é baseado em informações obtidas junto à 

Câmara Municipal de São José dos Campos (2003). 

Ocupada primitivamente por aldeamentos das tribos tupi-guarani, a 

primeira aldeia de São José dos Campos teve início provavelmente em 1590, 

com as distribuições das sesmarias. Em 1611 regulamentou-se como missão 

jesuítica. 

Por volta de 1716, a aldeia é afetada pela descoberta do ouro em Minas 

Gerais, provocando o seu despovoamento e decadência, iniciando o declínio 

do trabalho dos jesuítas.  

Em 27 de julho de 1.767, a aldeia foi elevada para a categoria de “Vila de 

São José do Paraíba”, procedendo-se assim a primeira eleição da Câmara. Em 

razão de a Estrada Real passar longe de seus domínios, tem-se o relato de ser 

à época uma vila inexpressiva e sem grande desenvolvimento.  

Em meados do séc. XIX, a Vila de São José do Paraíba alcançou algum 

desenvolvimento econômico e destaque no quadro nacional, com uma 

produção cafeeira crescente. 

Em 22 de Abril de 1864, a Vila é elevada à categoria de cidade e em 

1871 recebe a denominação de “São José dos Campos”, devido à imensa 

extensão de campinas em seu território. Contava-se com uma população de 

12.998 habitantes, incluindo 1.245 escravos. 

O início do Séc. XX, marcou o período Sanatorial de São José dos 

Campos. Entre 1925 a 1930, visando o controle da epidemia da tuberculose o 

governo varguista tomou medidas sanitárias, criando no estado de São Paulo 

as Prefeituras Sanitárias. Em razão da reputação de seu clima favorável à 
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profilaxia e ao tratamento da tuberculose, o município joseense é transformado 

em 1935 em “Estância Climatérica” e “Estância Hidromineral”. 

A cidade começa a receber migrantes doentes à procura de tratamento 

da tuberculose, sendo criada uma estrutura de sanatórios, pensões, repúblicas, 

farmácias, dispensários e médicos voltados ao tratamento da doença. 

Como medida sanitária institui-se um zoneamento que classificava a 

cidade em 4 zonas territoriais: Zona industrial, Zona Comercial, Zona Sanatorial 

e Zona Residencial. 

No período sanatorial, a Prefeitura da Estância de São José dos Campos 

é gerida por “Prefeitos Sanitaristas” (de 1935 a 1962) nomeados pelo governo 

federal. 

A partir de 1945, a função Sanatorial da cidade entra em declínio com o 

desenvolvimento dos primeiros antibióticos, porém sua condição de prefeitura 

sanitária permanece até 1977, quando recupera a autonomia administrativa, 

elegendo o prefeito do município através do voto direto. 

Com uma política econômica, favorecida principalmente pelas verbas 

arrecadadas no período sanatorial, o município passa a investir em uma infra-

estrutura voltada para o seu desenvolvimento industrial. 

A primeira indústria a se instalar foi uma fábrica de louças em 1924.  

No final da década de 40 (séc. XX), com o plano de reerguimento 

econômico do Vale do Paraíba, o município entra em um processo acelerado 

de mudanças no sistema urbano, destacando-se a instalação do Centro 

Técnico Aeroespacial. 

A partir da inauguração da Via Dutra em 1951, com a “diminuição da 

distância” entre Rio – São Paulo, ocorre uma intensa industrialização, 

principalmente nas décadas seguintes de 60 e 70, onde indústrias de grande 

porte instalam-se ao longo dessa rodovia. Juntamente à industrialização há o 

aprimoramento da Educação na formação de mão-de-obra especializada. 

Nas últimas décadas São José dos Campos tem se destacado como um 

dos maiores pólos de pesquisa e produção científica e tecnológica do País, 

com uma economia crescente e um mercado abrangente, onde as atividades 

de comércio e prestação de serviços demonstram franca expansão. 
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2.2. Caracterização Geográfica 

 

O município de São José dos Campos se destaca como pólo econômico 

na região do Vale do Paraíba, no cone leste do Estado de São Paulo (Figura 

2.1). Com 1.102,20 Km² de extensão, divide-se territorialmente em sua sede e 

dois distritos, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. Caracterizado por seu 

perfil industrial e tecnológico especializado na indústria aeroespacial, apresenta 

expansão recente da indústria de telecomunicações e do setor quaternário de 

serviços. A população do Município, segundo dados do IBGE projetados para o 

ano 2002, é de 559.713 habitantes sendo 49,4% do sexo masculino e 50,6% 

do sexo feminino. Apesar de ter sofrido profundo impacto com a crise 

econômica da década de 1980, a diversificação do parque industrial e de sua 

caracterização econômica ocorridas desde então permitiram a recuperação 

econômica do município, que hoje é o segundo em arrecadação de ICMS no 

estado de São Paulo. Sua população, predominantemente jovem, conta com 

importante componente migratório, bem como grande participação das regiões 

circunvizinhas no mercado de trabalho local (dados obtidos no Projeto para 

Implantação do Programa de Saúde da Família – Secretaria Municipal de 

Saúde). 

A cidade expandiu-se na segunda metade do século XX de forma rápida 

e desordenada, como resultado de uma acelerada expansão industrial iniciada 

por volta de 1950. A industrialização, por sua vez, impulsionou a urbanização e 

o crescimento demográfico deu-se basicamente pelo incremento de população 

migrante. O município, que tendia a crescer para a Zona Norte, em direção a 

Minas Gerais, mudou seu ritmo de crescimento para a Zona Sul, porém sem 

adequada infra-estrutura urbana que acompanhasse o acelerado ritmo de 

desenvolvimento. A Zona Norte, desde então, mantém um crescimento 

expressivamente menor que a Sul, apresentando-se, até os dias de hoje, como 

área de perfil rural remanescente no município. Na década de 90, a instalação 

de indústrias na Zona Leste modificou novamente o vetor de crescimento – a 

área contabilizou no ano de 2002 a existência de 128 Loteamentos 

Clandestinos   (dados   fornecidos   pela   Secretaria   Municipal   de   Obras  e  
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Figura 2.1: O Município de São José dos Campos 
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Habitação à Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos). A 

região Sul, que concentra a maior parte dos programas governamentais de 

melhoria de infra-estrutura urbana, soma-se a essa mais recente área de 

expansão, sendo objeto de iniciativas de planejamento urbano como o Projeto 

de Desfavelização financiado pelo Banco Mundial. A cidade, portanto, 

apresenta o padrão característico de cidades dos países ditos em 

desenvolvimento com adequada infra-estrutura na região central e 

precariedade nas zonas periféricas, condição que se reflete nos indicadores de 

saúde. 

As áreas de piores indicadores econômicos relacionam-se, de modo 

geral, às de piores indicadores de saúde. Há ainda problemas focalizados, 

como áreas sem saneamento e outros como aterros ilegais, questões 

levantadas em trabalho de territorialização (definição da área geográfica de 

responsabilidade sanitária de cada unidade de saúde) realizado no ano de 

2000, pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o IBGE – Censo 2000, 

94,96% das residências do município são supridas com água tratada pela 

SABESP, sendo que das restantes, 4,60% são abastecidas por água de poço 

ou nascente e 0,43% utilizam outras formas de abastecimento.  Quanto ao 

esgotamento sanitário, 89,11% utilizam rede geral, e a coleta regular de lixo é 

disponibilizada a 98,96% das residências, restando 1,04% desprovidas deste 

serviço. 

O nível central da Secretaria Municipal de Saúde, estimulador da 

implantação de políticas de saúde, identificando as áreas de risco sanitário em 

seu planejamento, e, por meio de indicadores econômicos combinados à 

análise local do território, elabora estratégias específicas de ações de saúde, 

dentro do universo das políticas intersetoriais municipais, estatais e federais. 

A área deste estudo corresponde à quase totalidade do território urbano 

do município de São José dos Campos, com exceção a São Francisco Xavier. 

Este conjunto é formado pelo universo da integração das Áreas de 

Abrangência de 35 Unidades Básicas de Saúde, compostas por agregados de 

setores censitários, totalizando uma população distritalizada de 551.334 

habitantes (IBGE Censo 2000). 
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2.3. São José dos Campos e as Políticas Públicas de Saúde 

 

A rede de serviços de saúde constituiu-se no município a partir de 1980, 

embora na década anterior (1970) São José dos Campos já contasse com um 

dispensário de tuberculose e um centro de saúde, ambos decorrentes da 

situação privilegiada, para a época, da cidade em relação à política de saúde 

nacional, classificada como Estância Climática (de 1935 a 1977) para o 

tratamento da tuberculose. Este título concedia à cidade uma complementação 

ao orçamento municipal, utilizado em obras sanitárias que conferiram um 

padrão urbano diferenciado em relação às demais cidades do interior paulista. 

Inicialmente concentrados na área central do município, no final da 

década de 70, os serviços de saúde municipais são planejados e começam a 

se constituir, sob a forma de unidades básicas de saúde, para atender as áreas 

mais carentes e de difícil acesso e expandem-se gradativamente, como 

resposta a demandas populares ou identificadas em ações de planejamento. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) configuram-se como núcleos regionais 

de assistência à saúde. Seu papel é desenvolver ações da atenção básica à 

saúde, ou seja, atendimento ambulatorial médico-odontológico (clínica geral, 

pediatria e ginecologia) e ações programáticas como grupo de hipertensos, de 

gestantes, dentre outras. Atualmente, a cidade conta com uma Unidade Básica 

de Saúde para cada 16.000 habitantes, portanto dentro do padrão proposto 

pela Organização Mundial de Saúde, de uma para 20.000 pessoas. No entanto, 

seu dimensionamento físico não se relaciona ao território de abrangência. Há 

unidades com extensa área de cobertura (mais de 30.000 pessoas) e outras 

cobrindo regiões pequenas (por vezes 3.000 habitantes), numa inadequação 

da capacidade instalada em relação ao território de abrangência (Tabela 2.1). 

A rede municipal de assistência à saúde, até Novembro/2003, estava 

assim constituída: 
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Tabela 2.1: Áreas de Abrangência das UBS do Município de São José dos 

Campos 

UBS Setores Censitários População 

Alto da Ponte 174, 175, 176, 177, 253, 306, 307, 313, 314, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 640 11.363 

Americano (Jd.) 332, 337, 338, 339, 340  4.270 

Bonsucesso 491, 492, 497, 498, 502, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 657 6.227 

Bosque 
395, 403, 405, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 
,471, 472, 473, 626, 627 

35.196 

Buquirinha 493, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 540, 541, 542, 646, 649 6.527 

CAIC 437, 438, 518, 519, 520, 550, 551, 552, 553, 554, 561, 562, 563, 595, 596 13.907 

Campo 521, 522, 523, 543, 544, 545, 564, 565, 566, 567, 577, 578, 579, 580, 587, 588, 589, 590 ,600 18.674 

Campos S.José 332, 333, 334, 342, 344, 345, 346, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 654 9.285 

Centro 1 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 249, 436, 489,490, 621, 642, 643, 644, 645 

33.992 

Chácaras 434, 483, 484, 485, 486, 487, 539, 546, 575, 576, 585, 586, 658 11.036 

Colonial 518, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
611 15.374 

Detroit 30, 50, 51, 52, 53, 315, 335, 336, 42, 43, 44, 45, 46 8.260 

Eug. de Melo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 35, 47 16.574 

Interlagos 396, 397, 398, 399, 400, 445, 516 7.457 

Jd. das Indústrias 
17, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 436 

26.676 

Jd. Granja 195, 196, 197, 198, 199, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 512, 
622 17.975 

Jd. Jussara 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 108, 109, 110, 
111, 112, 158, 159, 618, 619 22.422 

Limoeiro 228, 436, 489, 490 3.376 

Morumbi 
417, 418, 419, 421, 422, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 
530, 531, 532, 533, 534, 535, 549, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 581, 582, 583, 584, 591, 592, 593, 
594 

30.559 

N. Horizonte 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 70, 71, 76, 77, 78 15.867 

Oriente 287, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 414, 415, 416, 420, 423, 424, 425, 426, 427 10.719 

Paraíso do Sol 36,37,38, 48, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 79, 84, 341, 343, 20, 21, 72, 73, 74, 75 11.919 

Parque Industrial 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 435, 536, 537, 538, 547, 548, 574, 634, 635, 636 23.849 

Putim 382, 383, 384, 389, 392, 393, 394, 513, 514, 515, 612, 625, 655 11.084 

Santa Inês 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24 7.069 

Santana 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 96, 97, 98, 99, 100, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 249, 641 21.473 

São Judas 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 656 8.240 

Satélite 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 229, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 395, 401, 404, 406, 407, 517, 629, 630, 631, 632, 
633 

26.945 

Telespark 172, 173, 250, 251, 252, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 637, 
638, 639 20.169 

V. Industrial 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 613, 614, 615 23.007 

V. Maria 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 249, 616, 617 16.550 

V. Nair 38, 78, 79, 113, 114, 115, 116, 160, 161, 162, 163, 164, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 271, 272, 273, 
274, 275, 616, 623, 624, 632 16.668 

V. Paiva 305, 312, 377, 378, 379, 380, 499, 500, 501, 639 9.001 

V. Tesouro 178, 179, 180, 181, 189, 190, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 504 13.073 

V. Verde 260, 263, 264, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 347, 505 16.551 

População Total 551.334 

 

Fonte: Censo 2000 – IBGE / PMSJC - Secretaria Municipal de Saúde 
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• 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS) com clínica médica, 

pediatria, ginecologia, atendimento odontológico e de 

enfermagem, e algumas especialidades médicas 

descentralizadas, além de 120 consultórios odontológicos em 

escolas públicas adstritas às UBS. No momento, encontra-se em 

construção uma nova UBS no bairro Jardim São José; 

• Uma unidade de especialidades em saúde; 

• 04 unidades de atenção integral à saúde mental (UAISM); 

• Uma Unidade de pronto atendimento em saúde mental (UPA) com 

16 leitos e um hospital-dia para saúde mental na mesma sede; 

• 03 unidades de reabilitação (UR) para atendimento ambulatorial e 

tratamento de portadores de necessidades especiais, além da 

distribuição de órteses, próteses e materiais auxiliares; 

• Um centro de referência especializada em saúde ocupacional 

(CRESO) para atendimento ambulatorial; 

• Um hospital-dia para HIV/AIDS com 14 leitos, sendo enfermarias 

para adultos, crianças e adolescentes; 

• Um centro de orientação e apoio sorológico (COAS) para triagem, 

diagnóstico e aconselhamento pré e pós-teste; 

• Uma casa da gestante (Projeto Casulo) para atendimento 

ambulatorial de pré-natal para adolescentes e gestantes de médio 

risco com um centro de lactação; 

• Um laboratório de análises clínicas (Laboratório Central); 

• Um |Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); 

• 03 Unidades de pronto atendimento (UPA) descentralizadas com 

29 leitos; 

• Um hospital de clínicas sul com 197 leitos hospitalares, sendo 40 

leitos para maternidade, com a realização de cirurgias de 

emergência e eletivas, internações, pronto-socorro, UTI, entre 

outros. 
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Desta forma, a rede física do município está constituída por 56 unidades, 

sendo 36 para atenção básica, 13 para atenção secundária, 06 para atenção 

hospitalar/urgência/emergência, 01 CCZ, 342 leitos hospitalares públicos (312 

gerais, 16 psiquiátricos e 14 leitos-dia). 

Além da rede própria de assistência à saúde, o município dispõe de 

serviços complementares, conveniados e contratados, como hospitais, clínicas, 

laboratórios, serviço de hemoterapia, centros de diagnóstico, institutos de 

radioterapia, dentre outros. 

Com relação às atividades técnico-administrativas, a Secretaria de 

Saúde encontra-se organizada da seguinte maneira: 

 

• Estrutura Central no Paço Municipal: 

- Gabinete da SMS (Secretaria Geral) 

- Secretaria Adjunta (Planejamento, Vigilância e Educação em 

Saúde ) 

- Procuradoria Municipal para a Saúde 

- Administração (Fundo Municipal de Saúde, Compras e Recursos 

Humanos) 

- Políticas de Saúde (atenção primária e secundária) 

- Regulação em Saúde (Regulação, Programas, Avaliação e 

Controle, Contratos e Convênios) 

- Serviços Hospitalares e Emergências 

- Conselho Municipal de Saúde (COMUS) 

 

• Um Almoxarifado da Saúde; 

• Um Setor de Tráfego; 

• Um Setor de Manutenção de prédios públicos e equipamentos; 

• 03 Sedes de Distritos Sanitários(Leste, Sul e Centro-Norte). 

 

O número de consultas médicas realizadas na rede pública, por 

habitante, no ano de 2000, foi de 2,26 consultas. Em 2001, esse número 

chegou a 2,37, em 2002, caiu para 2,29 e em 2003 retornou para 2,37 
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consultas/hab/ano, caracterizando uma certa estabilidade no índice. O 

parâmetro preconizado pelo Ministério da Saúde é entre 2 e 3 

consultas/hab/ano. 

O município de São José dos Campos investiu, no ano de 2001, R$ 

135.867.467,88 em saúde, correspondendo a 20,55% do total do orçamento 

municipal. No ano de 2002, foram gastos aproximadamente 130 milhões de 

reais, cerca de 23,79% do total da receita municipal. A estimativa para 2003 é 

que 24,38% dos recursos municipais tenham sido aplicados em saúde. 

 

 

2.3.1. O Município e a Saúde: uma Análise Crítica 

 

• Situação Atual 

 

 O sistema de saúde municipal de São José dos Campos se estruturou 

sem projeto de longo prazo. A rede de saúde foi sendo construída a partir de 

inúmeros serviços que se agregaram uns aos outros, sem que se possa 

identificar uma concepção global considerada a partir do crescimento 

populacional, do perfil epidemiológico da população ou mesmo do cenário 

econômico, social e até mesmo político do município. As já referidas 

desigualdades territoriais entre as áreas de abrangência, se traduzem em 

paradoxos de cobertura, onde dez Unidades Básicas de Saúde (Jd. Americano, 

Bonsucesso, Buquirinha, Campos de São José, Nova Detroit, Interlagos, 

Limoeiro, Santa Inês, São Judas e Vila Paiva) apresentam população inferior a 

dez mil habitantes, e nove têm população acima do padrão de vinte mil 

habitantes referenciado pela Organização Mundial de Saúde (Bosque, Centro 

1, Jd. das Indústrias, Jd. Jussara, Morumbi, Pq. Industrial, Santana, Jd. Satélite 

e Vila Industrial). As diferenças são mais visíveis ao comparar-se as áreas de 

abrangência das UBS Limoeiro e Jd. Americano, de 3.376 e 4.270 habitantes, 

respectivamente,  com as das UBS Bosque, Centro 1 e Morumbi, todas acima 

de 30.000 habitantes. As áreas de menor população, de modo geral, são mais 

distantes das redes de serviços urbanos, algumas até em áreas de perfil rural 
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(Buquirinha e Bonsucesso), enquanto que as mais populosas se caracterizam 

como núcleos regionais para onde converge a população circunvizinha na 

busca de serviços. 

Os planos e Agendas de Saúde não se constituíram em um plano 

estratégico para a implantação das políticas de saúde e, como resultado, as 

unidades de saúde do município cresceram em número e complexidade, 

porém, não se integraram numa rede, levando a um atendimento fragmentado 

e com pouca resolutividade. A falta de uma lógica estruturante levou à criação 

e implementação de projetos segmentados, de acordo com as concepções 

políticas vigentes, em resposta a demandas ora de grupos técnicos, ora de 

políticas vindas verticalizadas do próprio Ministério da Saúde, ora guiadas por 

interesses outros, como, por exemplo do setor privado. 

 O município se destaca, atualmente, como pólo estratégico 

regionalizado, porém seu papel, sua articulação e sua operacionalização na 

região ainda não se configuraram de maneira consistente, o que levanta a 

questão do papel do Estado na viabilização técnica, política e financeira dessa 

concepção de sistema cuja regionalização foi legalizada com a NOAS (Norma 

Operacional da Assistência à Saúde – NOAS / SUS 01/02 / Ministério da Saúde 

- que estabelece o processo de regionalização dos serviços de saúde e cria 

mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único 

de Saúde – SUS), porém efetivada apenas parcialmente. Os papéis de 

município-pólo – definido pela NOAS, e estabelecido pelo Plano de 

Desenvolvimento Regional (PDR) para São José dos Campos, como município 

de referência regional para Alta Complexidade (ações de saúde com grande 

complexidade técnica e operacional, como por exemplo, tratamento em 

oncologia infantil) – e de sede de módulo assistencial – município de referência 

micro-regional para Média Complexidade (conjunto de ações e serviços 

ambulatoriais e hospitalares que demanda a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico) – somente poderão se consolidar mediante a efetivação da 

Programação Pactuada Integrada – PPI (assinatura de Termos de 
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Compromissos entre os gestores municipais e os devidos repasses financeiros 

pelo Estado). 

 Habilitado à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde 

pela Norma Operacional Básica SUS 01/96 ( portaria n°2553/GM, de 04 de 

maio de 1998 – Ministério da Saúde) e à condição de Gestão Plena da Atenção 

Básica Ampliada pela Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS – 

SUS ( Portaria n° 2258/GM, de 10 de dezembro de 2002 – Ministério da Saúde) 

– através das quais há o repasse de recursos diretamente da União para o 

Fundo Municipal de Saúde, o município vem empreendendo esforços junto às 

instâncias gestoras e colegiadas do Sistema Único de Saúde, para que ocorra 

o aumento do repasse do teto financeiro para os procedimentos de Alta e 

Média Complexidade, tendo em vista que as ações e serviços já em sendo 

realizados pelo município sem o devido ressarcimento por parte das esferas 

gestoras superiores. 

 Portanto, São José é pólo de atração para as cidades circunvizinhas 

também no que se refere à saúde. E isto se dá porque possui serviços de 

média e alta complexidade, bem como um capacitado corpo de profissionais. 

 No entanto, esta complexa rede não está articulada em um projeto 

assistencial único, e, embora tenha resultados regulares em termos de 

indicadores de saúde, convive com cenário contraditório. Por fim, embora tenha 

sido um dos primeiros municípios a se habilitar como gestor pleno do sistema 

de saúde, encontra dificuldades para manter um corpo técnico habilitado que 

garanta o planejamento, a avaliação e o controle das ações em saúde o que 

evidencia a necessidade de se rever a política de recursos humanos. A 

participação comunitária sustentou o projeto do sistema de saúde no início de 

sua implantação, porém, caracterizando-se por uma visão pouco crítica do 

sistema e das práticas, não se consolidou como um de seus pilares, processo 

que vem ocorrendo de maneira gradual. A pequena participação popular, que 

tem origem em aspectos constitutivos da história da cidade, contribuiu para 

dificultar o planejamento e a implantação de um projeto avançado de políticas 

públicas, embora idéias inovadoras e iniciativas pessoais tenham possibilitado 

projetos bem sucedidos. 
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 De maneira geral, o SUS local tem sob sua gerência serviços de atenção 

primária, secundária e terciária, com serviços próprios e contratados, sob a 

forma de contratos com organizações privadas, com e sem fins lucrativos. 

 Possui ainda uma estrutura no nível central que organiza os projetos e 

programas em saúde. As ações programáticas puderam ser traçadas ao final 

da década de 1970, com as campanhas de vacinação e as primeiras ações em 

saúde da mulher. 

 Os Distritos Sanitários foram criados em 1993 como parte do processo 

de descentralização administrativa da saúde, constituindo-se, a partir da 

divisão geográfica do território de São José dos Campos, em modelos de 

atenção regionalizada à saúde. Atualmente são em número de três, 

semelhantes em densidade populacional. Na concepção inicial, os Distritos 

foram criados como estratégia de integração das ações de saúde, “quebrando 

a lógica da departamentalização e proporcionado maior proximidade com o 

nível local”. No entanto, o projeto inicial sofreu mudanças conceituais 

resultando numa instância centrada no controle burocrático e fiscalizador, muito 

distanciada do processo de trabalho das unidades de saúde. 

 As Agendas Municipais de Saúde 2001-2002-2003, elaboradas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, 

refletem essas preocupações nas ações propostas dentro dos seis eixos 

prioritários e estratégicos de atuação:  

 

1. redução da mortalidade infantil e materna;  

2. controle de doenças e agravos prioritários;  

3. melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações e 

serviços de saúde; 

4. reorientação do modelo assistencial e descentralização;  

5. desenvolvimento de recursos humanos;  

6. qualificação do controle social. 

 

 A estratégia da Saúde da Família é tida como o eixo de reordenação da 

organização e das práticas de atendimento em saúde. 
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• Situação Desejada 

 

 Os serviços municipais de saúde, portanto, são adequados em termos 

de instalação física, se tomados globalmente, e possuem grande possibilidade 

de intervir favoravelmente na saúde da comunidade considerando-se sua 

equipe e seus equipamentos; porém, a desarticulação da rede, somada a 

falhas estruturais e impedimentos financeiros impossibilitam o desenvolvimento 

de seu pleno potencial. 

 Dentro deste cenário, o Programa de Saúde da Família (PSF) é visto 

pela Secretaria Municipal de Saúde como uma estratégia para se refletir, 

questionar e modificar a atenção primária, e, a partir desta transformação, 

induzir a reorganização de toda a rede de assistência, a partir de uma profunda 

discussão sobre a gestão, o financiamento e a organização dos processos de 

trabalho. O esgotamento da atual configuração do sistema, organizado em 

torno de respostas a demandas específicas – uma conformação de alto custo e 

baixa resolubilidade, está claro. No entanto, é preciso reconhecer que esta 

organização responde a alguns interesses específicos – sejam políticos, sejam 

das corporações de profissionais, sejam mesmo do setor privado – numa 

conseqüente tensão entre os níveis de assistência, as categorias profissionais 

e as instâncias administrativas. Nesse sentido, o Programa de Saúde da 

Família fornecerá a sustentabilidade para toda a reordenação dos setores – 

primário, secundário e terciário – que hoje se constituem numa frágil rede. 

 A unidade básica de saúde, transformada em unidade de saúde familiar, 

tornar-se-á a porta de entrada do sistema, articulada numa rede de cuidados 

integrada e integral. 
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CAPÍTULO III 

 
Material e Métodos 

 

3.1. Material 
 

Para a elaboração desta pesquisa foram utilizados: 

 
� Base de Dados de Instituições Públicas: 

- SIM: Sistema de Informação de Mortalidade (disponível na 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos) 

- SINASC: Sistema de Informação de Nascimentos (disponível na 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos) 

- SIH: Sistema de Informações Hospitalares (disponível na 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos) 

- SINAN: Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis 

(disponível na Secretaria Municipal de Saúde de São José dos 

Campos) 

- Censo 2000 (informações oriundas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, disponíveis na Secretaria 

Municipal de Saúde de São José dos Campos) 

- Programa de Geoprocessamento em Saúde (disponível na 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos) 

- Plano Municipal de Saúde – Plurianual: 2002-2005 (disponível na 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos) 

- Projeto para Implantação do Programa de Saúde da Família em 

São José dos Campos (disponível na Secretaria Municipal de 

Saúde de São José dos Campos) 

 
� Produto de Sensoriamento Remoto: vôo aerofotogramétrico digital, 

obtido no ano de 2000 pela FUNCATE – Fundação em projeto com a 
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos (disponível na 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos) 

 
� Ferramenta SPRING – Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE): 

georreferenciamento da área de estudo, geração de banco de dados 

e análise espacial (disponível na Secretaria Municipal de Saúde de 

São José dos Campos). 

 

 

3.2. Métodos 

 

A metodologia adotada neste trabalho baseia-se em um estudo de caso 

com vários níveis de análise, através da geração e interpretação de indicadores 

sanitários e socioeconômicos, croquis temáticos e gráficos elaborados a partir 

de bases de dados oriundas de instituições públicas municipais e federais. 

Assim, utilizando informações obtidas na Secretaria Municipal de Saúde de 

São José dos Campos e IBGE, serão elaborados coeficientes de saúde e 

índices econômicos, e estes espacializados, através de Sistema de Informação 

Geográfica, em áreas compostas por agregados de setores censitários 

previamente delimitadas pelas Gerências de Unidades Básicas de Saúde deste 

município. A partir dos resultados obtidos, será executada uma avaliação 

considerando a condição de risco sanitário e índice socioeconômico. 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 

entidade bem definida como uma instituição ou uma unidade social. Visa 

conhecer em profundidade o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a 

sua unidade e identidade própria. É uma investigação que assume uma 

particularidade, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o 

que há nela de mais essencial e característico (PONTE, 2000). 

Assim, as atividades a serem desenvolvidas na elaboração desta 

pesquisa, estão representadas no fluxograma visualizado a seguir (Figura 3.1). 
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  Figura 3.1: Fluxograma de Atividades 

Definição da área de estudo 

Levantamento de Dados 

Territoriais Sanitários Socioeconômicos 

Demográficos Econômicos 

População 
dos Setores 
Censitários 

Elaboração 
de 

Indicadores 

Delimitação 
de Área de 

Abrangência 
das UBS 

Coeficiente 
de 

Mortalidade 
Infantil 

Coeficiente 
de 

Internações 
Hospitalares 

Coeficiente 
de Doenças 

de 
Notificação 

Compulsória 

Indicador 
Composto: 

RISCO 
SAÚDE 

Rendimento 
Médio no Setor 

Censitário/Área de 
Abrangência 

Análise Integrada de Dados Sanitários 
sobre Base Econômica/Territorial 

Elaboração de 
Croquis Temáticos 

Elaboração 
de Gráficos 

Análise do RISCO SAÚDE frente ao 
Rendimento nas Áreas de Abrangência 

Estruturação de Documento de Avaliação para o Estudo Proposto 

R 
E 
V 
I 
S 
Ã 
O 
 

B 
I 
B 
L 
I 
O 
G 
R 
Á 
F 
I 
C 
A 
 

 



 38 

A partir da apresentação do fluxograma anterior, fez-se a descrição das 

etapas deste processo. 

 

 

3.2.1. Definição da Área de Estudo 

 

A Área de Estudo selecionada para esta pesquisa compreendeu as 

Áreas de Abrangência de 35 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município 

de São José dos Campos, no Estado de São Paulo (das 36 UBS existentes, 

excluiu-se a de São Francisco Xavier por motivo de insuficiência de dados), 

delimitadas através de um processo de territorialização realizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde no final do ano de 2001. Um primeiro processo 

de territorialização aconteceu conjuntamente à implantação de Distritos 

Sanitários, no ano de 1993. O processo complementar, e mais recente, 

procurou adequar a expansão e o desenvolvimento do município a uma 

demanda ordenada de serviços, reproduzindo-os sobre uma base territorial 

composta de setores censitários (IBGE 2000). Como resultado, obteve-se uma 

setorização que procura espelhar o fluxo e a adscrição de usuários ao serviço 

de saúde, como também uma certa coerência de homogeneidade 

socioeconômica/cultural. 

 

 

3.2.2. Levantamento de Dados 

 

A Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi a fonte principal das 

informações desta pesquisa, através de sua Secretaria de Saúde, onde 

também foram veiculadas bases de dados obtidas com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 
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3.2.2.1. Dados Territoriais 

Essas informações são frutos do processo de territorialização da 

Secretaria Municipal de Saúde, na qual a espacialização obtida delimita a Área 

de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde, sendo baseada na 

agregação de setores censitários (Censo 2000 IBGE) definida pelas Gerências 

de UBS e Distritos Sanitários, conforme representado na Figura 3.2. 

A territorialização é um processo  que tem por objetivo espacializar 

elementos e relações importantes de uma população, os quais traduzem no 

espaço a forma de sua organização (modo e estilo de vida)  e vão determinar 

em maior ou menor escala seu grau de qualidade de vida. Isso implica em 

coleta sistemática de dados que deverão ser reproduzidos em base 

cartográfica, criando-se mapas temáticos  que vão informar sobre situações-

problemas naquela população e naquele território, indicando suas inter-

relações espaciais.  

O processo desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos procurou identificar, fundamentalmente, a distribuição espacial da 

origem da demanda regional para serviços de saúde, as áreas de risco, 

lideranças das comunidades locais, equipamentos sociais, elementos urbanos 

de acessibilidade ao serviço (barreiras geográficas, sistema de transporte), 

rede de serviços disponíveis ao público, assim como os anseios da população 

quanto ao desenvolvimento das políticas públicas de saúde. A delimitação 

espacial da área de abrangência ocorreu em primeira instância orientada pela 

origem da demanda, agregando-se os setores censitários onde foi observado o 

maior fluxo de pacientes, através dos registros de atendimento das Unidades 

Básicas de Saúde. Secundariamente, foram inseridas questões de 

acessibilidade (fatores que poderiam influenciar o acesso, como a migração de 

pacientes de outras áreas por oferta insuficiente de serviços na UBS de 

origem) através de estimativa rápida, no sentido de tornar mais coerente a 

espacialização realizada, considerando a real demanda do conjunto local. 
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3.2.2.2. Dados Sanitários 

 

São considerados aqueles que têm origem nas Bases de Informações 

Municipais do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de 

Informação de Nascimentos (SINASC), Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH) e Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN), 

através dos quais gerar-se-ão os Indicadores de Saúde na representação de 

coeficientes.  

 

 

3.2.2.3 Dados Socioeconômicos 

 

São representados pelos dados Demográficos: Número de Habitantes 

por setor censitário; e pelos Econômicos: faixa de Rendimento Mensal Médio 

predominante por Área de Abrangência (RMM), declarada pelos responsáveis 

por domicílios, por setor censitário. Para ambos os dados, a base de 

informação utilizada foi a do IBGE - Censo 2000. 

 

 

3.2.3. Elaboração dos Indicadores 

 

Indicadores e índices são números que procuram descrever um 

determinado aspecto da realidade, ou apresentam uma relação entre vários 

aspectos. Adotando-se técnicas para ponderação dos valores, pode-se criar 

índices que sintetizem um conjunto de aspectos da realidade e representem 

conceitos mais abstratos e complexos como qualidade de vida, ou ainda, nível 

de desempenho de uma gestão. 

Indicadores de Saúde são “parâmetros utilizados internacionalmente 

com o objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a higidez de 

agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de 

saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas 

do padrão sanitário de diferentes coletividades consideradas à mesma época 
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ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo” (ROUQUAYROL, 

1994). 

Os indicadores a serem utilizados, apresentar-se-ão como os 

coeficientes descritos a seguir. 

 

“Denominam-se coeficientes as relações entre o número 

de eventos reais e os que poderiam acontecer... os 

coeficientes são também medidas de probabilidade” 

(ROUQUAYROL, 1994). 

 

 

A) Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) 

 

O coeficiente de Mortalidade Infantil, considerado um dos mais sensíveis 

indicadores de saúde, é calculado dividindo-se o número de óbitos de crianças 

menores de um ano pelo número pelos nascidos vivos naquele ano, em uma 

determinada área, e multiplicando-se por 1000 o valor encontrado. Mede, 

portanto, o risco de morte, para criança menor de um ano. “Sua destinação 

principal é a de avaliar o estado sanitário geral de uma comunidade em 

associação com outros indicadores” (ROUQUAYROL, 1994). Este é um 

indicador muito utilizado por refletir as condições de vida de uma população, 

uma vez que a criança menor de um ano é extremamente sensível às 

condições ambientais. 

Esta pesquisa trabalhará com os Coeficientes de Mortalidade Infantil 

registrados nos anos de 2000, 2001 e 2002, por área de abrangência de UBS. 

Neste cálculo, divide-se o número de óbitos de crianças menores de um ano 

em uma área de abrangência, pelo de nascidos vivos desta mesma área, 

registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e Sistema de 

Informação de Nascimentos (SINASC) da Secretaria de Saúde de São José 

dos Campos, respectivamente, no ano de escolha, multiplicando-se por 1000 o 

valor encontrado. 
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Exemplificando: 

 

- Nº de Óbitos (NO) de Crianças Menores de 1 ano de idade 

residentes na Área de Abrangência da UBS “a” no ano de 2000 é 

igual a 10. 

 

- Nº de Crianças (NV), nascidas vivas, residentes na Área de 

Abrangência da UBS “a” no ano de 2000 é igual a 750. 

 

- Base de Cálculo:  

 

         NO  x  1000 = CMI  
�

   10    x  1000  
�

  CMI =  13,33  
    NV                                750 
 
 

Através do resultado obtido, entende-se que ocorram 13,33 óbitos de 

crianças menores de um ano de idade para cada mil crianças nascidas. 

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil apresentou no ano de 1998 um 

CMI na ordem de 36,10 óbitos para cada 1000 nascidos, sendo que no estado 

de São Paulo, nesse mesmo ano, esse coeficiente foi registrado como 19,80 e 

em São José dos Campos, como 16,60. 

A Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos tem como 

meta para a primeira década deste novo milênio, diminuir esse coeficiente para 

apenas um dígito decimal (abaixo de 10 óbitos por 1000 nascidos) através das 

ações de saúde no município. 

 

 

B) Coeficiente de Internações Hospitalares (CIH) 

 

O Coeficiente de Internações Hospitalares é calculado dividindo-se o 

número de internações oriundo de uma população de uma determinada área 

em um espaço de tempo, pelo número total de pessoas que habitam essa área, 

multiplicando-se por 1000 o total encontrado. Este coeficiente mostra a 
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utilização de um serviço hospitalar, espelhando também a condição de saúde 

de uma população, dada a maior complexidade necessária no tratamento de 

suas doenças (nível hospitalar).  

Cerca de 11 milhões de pessoas no Brasil tiveram uma ou mais 

internações hospitalares no ano de 2000, correspondendo a um coeficiente de 

internação hospitalar de 6,9 por 100 habitantes. Este coeficiente não variou 

entre residentes nas áreas rurais e urbanas e foi maior para as mulheres. 

Inversamente ao observado para o uso de serviços de saúde em geral, que 

aumenta à medida que aumenta a renda familiar, a freqüência de internações 

apresentou-se decrescente à medida que aumenta a renda familiar (IBGE – 

Censo 2000). 

Esta pesquisa trabalhará com os Coeficientes de Internações 

Hospitalares obtidos nos anos de 2000, 2001 e 2002, por área de abrangência 

de UBS. 

Neste cálculo, divide-se o número de internações observados na 

população de uma área de abrangência, em um ano de escolha, pelo número 

total de pessoas que habitam essa área, multiplicando-se por 1000 o total 

encontrado. O número de internações é obtido através de registros do Sistema 

de Internações Hospitalares (SIH) da Secretaria de Saúde de São José dos 

Campos. O número de habitantes da área de abrangência tem sua origem na 

somatória dos números de habitantes apresentados pelo IBGE, por setor 

censitário no Censo 2000. 

 

Exemplificando: 

 

- Nº de Internações (NI) de residentes na Área de Abrangência da 

UBS “a” no ano de 2000 é igual a 625. 

 

- Nº de Habitantes (NH) da Área de Abrangência da UBS “a” pelo 

Censo 2000 é igual a 17.975. 
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- Base de Cálculo:  

 

         NI  x  1000 = CIH  �      625    x  1000  �   CIH = 34,77 
    NH                              17.975 
 

 

Através do resultado obtido, entende-se que ocorram 34,77 internações 

hospitalares para cada mil habitantes. 

Em pesquisa prévia, não foram encontrados registros de estudos sobre 

esse coeficiente de modo a possibilitar a indexação de um valor adequado 

como referencial.  

 

 

C) Coeficiente de Doenças de Notificação Compulsória (CDNC) 

 

Doenças de notificação compulsória são aquelas que por apresentarem 

grande relevância em saúde pública, devem ser imediatamente notificadas à 

autoridade sanitária, quando em seu aparecimento, como por exemplo, 

Tuberculose, Hepatite B e Dengue. 

Este coeficiente é obtido pela divisão do número de notificações 

relacionadas à uma população de uma determinada área, em um espaço de 

tempo, pelo  número total de pessoas que habitam essa área, multiplicando-se 

por 10.000 o total encontrado. Este coeficiente delineia a suscetibilidade de 

uma população a doenças de importância à saúde pública.  

Esta pesquisa trabalhará com os Coeficientes de Doenças de Notificação 

Compulsória obtidos nos anos de 2000, 2001 e 2002 na Área de Estudo, 

considerando todas as doenças descritas na Portaria nº. 1.943, de 18 de 

Outubro de 2001, do Ministério da Saúde. Neste cálculo, divide-se o número de 

notificações relacionadas à população de uma área de abrangência, em um 

ano de escolha, pelo número total de pessoas que habitam essa área, 

multiplicando-se por 1.000 o total encontrado. O número de notificações é 

oriundo do Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN) 

da Secretaria de Saúde de São José dos Campos. O número de habitantes da 
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área de abrangência tem sua origem na somatória dos números de habitantes 

apresentados pelo IBGE, por setor censitário no Censo 2000. 

 

Exemplificando: 

 

- Nº de Notificações de Doenças de Notificação Compulsória (NDN) 

em residentes na Área de Abrangência da UBS “a” no ano de 

2000 é igual a 126. 

 

- Nº de Habitantes (NH) da Área de Abrangência da UBS “a” pelo 

Censo 2000 é igual a 17.975. 

 

- Base de Cálculo:  

 

            NDN  x  10.000 = CDN  �      126     x  1.000  �   CDNC = 7,01  
             NH                                      17.975 

 

 

Através do resultado obtido, entende-se que ocorram 7,01 notificações 

de doenças de notificação compulsória para cada mil habitantes. 

Em pesquisa prévia, também não foram encontrados registros de 

estudos sobre esse coeficiente de modo a possibilitar a indexação de um valor 

adequado como referencial.  

 

 

3.2.4. Cálculo do Indicador de Risco-Saúde (IRS) 

 

Este novo indicador é proposto a partir desta pesquisa como um 

coeficiente composto resultante da soma do Coeficiente de Mortalidade Infantil 

(CMI), Coeficiente de Internações Hospitalares (CIH) e Coeficiente de Doenças 

de Notificação Compulsória (CDNC) de uma área de abrangência, por ano de 

estudo, somando-se a seguir o resultado dos três anos, sendo o total obtido 

dividido por três. 
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A proposta é obter-se um indicador diferenciado que aponte o risco 

sanitário de uma população sob um ponto de vista amplo, considerando as 

probabilidades de morte em crianças menores de um ano de idade, internações 

em hospitais, e suscetibilidade a doenças de relevância em saúde pública em 

um só conjunto, gerando assim um elemento único a ser utilizado como 

instrumento de análise de qualidade de vida frente a questões 

socioeconômicas. 

Este cálculo desenvolve-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Configuração dos Dados Econômicos 

 

Estes dados foram configurados pelo agrupamento do Rendimento 

Mensal Médio (IBGE Censo – 2000) em quatro faixas: 

 

- Faixa 1: de 0 a 2 Salários Mínimos (S.M.)  

- Faixa 2: mais de 2 a 5 S.M.  

- Faixa 3: mais de 5 a 10 S.M.  

- Faixa 4: mais de 10 S.M..   

 

 A intenção foi possibilitar uma visão sócio-econômica homogênea de 

cada área de abrangência de UBS, e sua reprodução no conjunto da área de 

estudo.  

Exemplificando: 

- População por Setor Censitário da Área de Abrangência da    

UBS “x” : 

Setor A: 1.000 habitantes (popA) 

Setor B: 2.000 habitantes (popB) 

 
 
 

(CMI + CIH + CDNC) + (CMI + CIH + CDNC) + (CMI + CIH + CDNC)  =  IRS 
                                                           3 

 

Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 
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Setor C: 2.000 habitantes (popC) 

 

- População Total da área de Abrangência da UBS “x”:  

       popA + popB + popC = 1.000 + 2.000 + 2.000 = 5.000 habitantes 

 

- Faixa de Rendimento Mensal Médio (RMM) Predominante na 

Área de Abrangência da UBS “x” (Tabela 3.2): 

 

 

Tabela 3.2: Faixa de Rendimento Mensal Médio (exemplo) 

Nº. de Pessoas por Faixa de Rendimento (S.M.) 
Setores Censitários da Área de 

Abrangência da UBS “x” 
Faixa 1:      

de 0 a 2 

Faixa 2: 

mais de 2 a 5 

Faixa 3     

mais de 5 a 10 

Faixa 4 

mais 10 

Total de Pessoas 

por Setor Censitário 

A 10 80 10 05 105 

B 30 20 20 10 80 

C 05 15 10 05 35 

Total de Pessoas por Faixa de 

Rendimento 
45 115 40 20 220 

 

Fonte: IBGE – Censo 2000 

  

 

- Rendimento Mensal Médio (RMM) predominante na Área de 

Abrangência da UBS “x” = Faixa com maior número de pessoas; 

RMM da UBS “x” = Faixa 2: de mais de 2 a 5 S.M. 

 

 

 

3.2.6. Análise de Dados 

 

Finalizada a fase do levantamento de informações, iniciou-se a 

integração de dados através da espacialização dos indicadores 

socioeconômicos e de saúde, utilizando-se técnicas de Geoprocessamento 

(SPRING), com a geração de Croquis Temáticos e Gráficos. Esta análise se 

desenvolve pela comparação dos valores obtidos nas áreas de abrangência 
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para Risco-Saúde, Rendimento Mensal Médio, População e, em casos 

específicos, do padrão urbano de moradia e edificações públicas. Desse modo, 

tornou-se possível, pela distribuição espacial dos parâmetros selecionados, a 

ótica da qualidade de vida intra e intersetorial, assim como sua análise no 

município como um todo, sendo elaborado parecer final sobre o estudo e seus 

resultados. De modo objetivo, foi comparada a renda predominante entre as 

áreas de abrangência, com o nível de risco à saúde registrado nas mesmas, 

considerando ainda o número de habitantes dessas áreas e condições urbanas 

específicas, de maneira a correlacionar renda e saúde como indicadores de 

qualidade de vida.  
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados e Discussões 

 

4.1. Caracterização das Unidades Básicas de Saúde 

 

O processo de caracterização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

desta pesquisa revelou contrastes de importância significativa quanto ao 

planejamento do serviço disponibilizado à população. 

 Inicialmente, através da Tabela 4.1, pode-se observar que, 10 das 35 

UBS, apresentam um território com população inferior a 10.000 habitantes 

(Limoeiro, Jd. Americano, Bonsucesso, Buquirinha, Santa Inês, Interlagos, São 

Judas, Detroit, Vila Paiva e Campos de São José). Em contrapartida, três, 

registram população superior a 30.000 (Morumbi, Centro 1 e Bosque). Cabe 

ressaltar que 13 unidades possuem área de abrangência com população entre 

15.000 e 25.000 habitantes (Colonial, Paraíso do Sol, Vila Maria, Vista Verde, 

Eugênio de Melo, Vila Nair, Jd. da Granja, Campo dos Alemães, Telespark, 

Santana, Jd. Jussara, Vila Industrial e Parque Industrial), valores mais 

próximos do preconizado pela Organização Mundial de Saúde - OMS (20.000 

habitantes). Desse modo, observa-se que 28,6% do aparelhamento básico de 

saúde está edificado em áreas com população de 54 a 83% menor que o 

padrão indicado pela OMS, assim como 8,6% está consideravelmente acima 

deste, e 37% em uma faixa mais próxima, restando 25,8% em faixas 

intermediárias além da central (Jd. Oriente, Chácaras, Putim, Alto da Ponte, N. 

Horizonte, Vila Tesouro e CAIC, entre 10 e 15 mil , e Jd. das Indústrias e 

Satélite, entre 25 e 30 mil habitantes).  

Os registros anteriores indicam a necessidade de uma reavaliação 

territorial, em especial nas áreas que atendem uma população muito acima da 

indicada, no sentido de redirecionamento de demanda, buscando a adequação 

estrutural do serviço. Da mesma forma, deve-se verificar a utilização dos 

serviços em áreas com população aquém do referenciado, visando a 

otimização dos mesmos e evitando sua sub-utilização.  
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Tabela 4.1: Caracterização das Unidades Básicas de Saúde 

UBS População 
PARÂMETRO (MS) 
Nº. de  Consultas 

Básicas/Ano 

PRODUÇÃO 
Total de 

Consultas 
Básicas 

Realizadas em 
2002 

MÉDICOS 
Existentes 

na UBS 
(Maio/03) 

MÉDICOS 
Número Ideal 
(parâmetros 

MS) 

MÉDICOS 
Relação 
entre o 
Número 

Existente e 
o Ideal  

Limoeiro 3376 3680 5062 3 1 2 

Jd. Americano 4270 4654 8731 2 1 1 

Bonsucesso 6227 6787 818 1 2 -1 

Buquirinha 6527 7114 5061 3 2 1 

Santa Inês II 7069 7705 8465 3 2 1 

Interlagos 7457 8128 3817 2 2 0 

São Judas Tadeu 8240 8982 9328 5 2 3 

Detroit 8260 9003 8606 2 2 0 

Vila Paiva 9001 9811 9856 3 2 1 

Campos de São José 9285 10121 2982 1 2 -1 

Oriente 10719 11684 5345 3 3 0 

Chácaras 11036 12029 9345 5 3 2 

Putim 11084 12082 10857 6 3 3 

Alto da Ponte 11363 12386 10183 4 3 1 

Novo Horizonte 11919 12992 16826 4 3 1 

Vila Tesouro 13073 14250 8382 5 3 2 

CAIC 13907 15159 10309 5 4 1 

Colonial 15374 16758 9210 4 4 0 

Paraíso do Sol 15867 17295 9608 3 4 -1 

Vila Maria 16550 18040 14967 2 4 -2 

Vista Verde 16551 18041 8279 3 4 -1 

Eugênio de Melo 16574 18066 15770 4 4 0 

Vila Nair 16668 18168 10401 5 4 1 

Jd. da Granja 17975 19593 11616 6 5 1 

Campo dos Alemães 18673 20354 18584 5 5 0 

Telespark 20169 21984 16177 5 5 0 

Santana 21473 23406 10596 5 6 -1 

Jd. Jussara 22422 24440 12901 4 6 -2 

Vila Industrial 23007 25078 11720 4 6 -2 

Parque Industrial 23849 25995 12529 5 6 -1 

Jd. das Indústrias 26676 29077 11343 6 7 -1 

Satélite 26945 29370 18171 7 7 0 

Morumbi 30559 33309 18770 6 8 -2 

Centro I 33992 37051 16959 12 9 3 

Bosque 35196 38364 9636 5 9 -4 
 

Fonte: Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 

 

As questões que levaram à montagem de equipamentos em áreas com 

número reduzido de habitantes merecem estudo a parte, pois sinalizam fatores 

diversos, desde acessibilidade ao serviço, como também questões político-

administrativas. 
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Outro ponto de especial relevância é o número de consultas médicas 

básicas relacionadas à UBS. Esse número, segundo parâmetro do Ministério 

da Saúde (MS), consiste na somatória das consultas de Clínica Geral, Pediatria 

e Ginecologia que devem ser realizadas na unidade básica de saúde, por ano.  

Seu cálculo, de modo simplificado, se traduz na multiplicação da 

população da área de abrangência pelo fator 1,09 (parâmetro MS – fonte: 

Secretaria Municipal de Saúde). A partir desse montante de consultas/ano é 

possível calcular-se o número ideal de médicos que devem compor o quadro 

funcional de cada UBS, de modo a poder realizá-las. Considerando que cada 

profissional médico, com carga horária de 20 horas semanais, em condições 

ideais, pode atender a 4224 consultas por ano (parâmetro da Secretaria 

Municipal de Saúde/OMS: 16 consultas em 4 horas; 22 dias/mês; 12 

meses/ano), divide-se o número de consultas obtido pelo parâmetro da OMS 

por 4224, resultando assim, no número de médicos necessários para o 

atendimento naquela unidade. Na tabela anterior, pode-se observar o resultado 

dos referidos cálculos, por UBS, que igualmente demonstra necessidade de 

readequação dos serviços.  Em princípio, verifica-se que apenas oito unidades 

apresentam número adequado de profissionais médicos (Interlagos, Detroit, Jd. 

Oriente, Colonial, Eugênio de Melo, Campo dos Alemães, Telespark e Satélite). 

Doze UBS o apresentam abaixo do ideal (Bonsucesso, Campos de São José, 

Paraíso do Sol, Vila Maria, Vista Verde, Santana, Jd. Jussara, Vila Industrial, 

Parque Industrial, Jd. das Indústrias, Morumbi e Bosque), e quinze acima deste 

(Limoeiro, Jd. Americano, Buquirinha, Santa Inês, São Judas, Vila Paiva, 

Chácaras, Putim, Alto da Ponte, N. Horizonte, Vila Tesouro, CAIC, Vila Nair, Jd. 

da Granja e Centro 1). Isto quer dizer que 34% das unidades trabalham com 

um número inferior ao necessário à sua demanda, bem como 43% têm 

profissionais a mais que o preconizado. Somando-se o número de médicos que 

faltam ao quadro de algumas unidades, chega-se ao total de 19, enquanto os 

que aparentemente excedem em outras, totalizam 25. Tal observação, de 

modo imediato, já indica a realocação de profissionais, sugerindo o excedente 

de seis médicos. 
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Sob o ponto de vista da produtividade simples, não entrando no mérito 

de qualidade e resolutividade da consulta, foi observado que em todas as 

unidades com o número adequado de médicos (existentes = parâmetro MS), o 

número de consultas realizadas no ano de 2002 foi abaixo do esperado. Fato 

mais preocupante é percebido quando registrou-se que das 15 unidades com 

excedente de médicos, nove têm produtividade abaixo do parâmetro. Essas 

informações são indicativas da necessidade de uma melhor avaliação dos 

fatores locais que ocasionam essa baixa produtividade, assim como o 

planejamento de ações para sua correção. 

  

 

4.1.1. Contextualização em Relação à Situação Socioeconômica 

 

As unidades básicas de saúde, usualmente, utilizam a identificação de 

bairros como referência para atendimento à demanda, ou seja, a percepção da 

origem do paciente ocorre pelo seu endereço, sendo enfatizado o bairro no 

qual este se localiza. Considerando-se que as áreas de abrangência são 

constituídas de agregados de setores censitários e que os limites de setores e 

bairros não são coincidentes, vê-se a ocorrência de áreas nas quais o 

referenciamento da demanda torna-se um tanto quanto difuso às gerências de 

unidade. Assim, cabe às gerências de unidades contíguas, estarem em 

permanente contato, para que os pacientes dessas áreas sejam referenciados 

à UBS que estiver mais adequadamente indicada a recebê-los. A tabela 4.2 

apresenta, de maneira ilustrativa, as áreas de abrangência das unidades 

básicas de saúde e os bairros compreendidos pelas mesmas, elencados 

durante o processo de territorialização ocorrido em 2001. Segundo informações 

da Secretaria Municipal de Saúde, em razão da contínua expansão da área 

urbana do município, há a previsão em desenvolver-se novo processo de 

territorialização durante o ano de 2004, com conseqüente redefinição das áreas 

de abrangência, e da mesma forma, dos bairros abrangidos. 
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Tabela 4.2 : Distribuição de Bairros por Área de Abrangência de UBS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   

                     Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 

 

 

UBS BAIRROS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Alto da Ponte 
Águas do Canindú, Alto da Ponte, Ilha Rio Paraíba, Jd. Maritéia, Jd. Sta. Matilde, Vargem Grande, V. 
Cândida, V. Leila, V. Leonídia, V. N. S. das Graças, V. Raquel, V. Santarém, V. S. Sebastião, V. 
Veneziane. 

Bonsucesso 
Bengalar, Bom Jesus da Terra, Bonsucesso, Faz. Montes Claros, Fazendinha, Juarez, Pau de Saia, 
Piuva, Rio da Cobras, S. Agostinho de Baixo, S. Agostinho de Cima, São João, Sobrado, Turvinho, 
Turvo. 

Bosque dos Eucalíptos Bosque dos Eucaliptos, Jd. Madureira, Jd. Del Rei, Jd. Estoril e Jd. Portugal. 

Buquirinha Água Soca, B. dos Freitas, Buquirinha, Buquirinha I, Buquirinha II, Costinha, Estrada do Florindo, Mirante 
Buquirinha, Pedra D’água, Sertãozinho, Taquari. 

CAIC Pq. D. Pedro I e Pq. D. Pedro II (parte). 
Campo dos Alemães Campo dos Alemães, Jd. Imperial (parte), Pq, D. Pedro II (parte), Res. União (parte), Gazzo (parte). 

Campos de São José 
Cajuru, Campos de São José, Ch. Pousada do Vale, Jd. Mariana I, Jd. Mariana II, Jd. Sta. Cecília I, Jd. 
Sta. Cecília II, Serrote. 

Centro I 

B dos Pinheiros, B. Serimbura, CTA, Centro, Ch. Dos Eucaliptos, Cj. H. Vale Pinheiros, Fav. N. 
Esperança, Fav. Sta. Cruz I, Faz. Zico Lima, Jd. Aparecida, Jd. Apolo, Jd. Apolo II, Jd. Azevedo, Jd. 
Esplanada I, Jd. Esplanada II, Jd. Margareth, Jd. Maringá, Jd. Matarazzo, Jd. N. S. Fátima-Praça, Jd. N. 
S. Fátima-V. Ema, Jd. N. América, Jd. N. Europa, Jd. Renata, Jd. Sta. Madalena, Jd. S. Dumont, Jd. S. 
Dimas, Jd. V. Paraíso, Jd. N. Anchieta, Res. Esplanada do Sol, Urbanova, V. AdyÁna, V. Betânia, V. 
Ema, V. Guaianazes, V. Higienópolis, V. Icaraí, V. Igualdade, V. Jaci, V. Luzia, V. Nove de Julho, V. 
Paganini, V. Rubi, V. Sanches, V. Sta. Rita, V. Zelfa. 

Chácaras Reunidas Chácaras Reunidas, Rio Comprido (SJC/Jacareí), Vale do Sol (parte) e Cj. Resid. 31 de Março (parte), 
Morada do Sol, Pq. Independência, Recanto dos Pinheiros. 

Eugênio de Melo 
Eug. De Melo, Faz. Alvorada, Faz. Barro Branco, Faz. N. S. Conceição,Faz. Ronda, Faz. Sta. Catarina, 
Faz. S. José, Faz. Takanashi, Faz. Traíra, Faz. V. Franca, Jd. das Flores, Jd. Ipê, Jd. Itapuâ, Jd. N. S. 
Conceição, Res. Galo Branco. 

Interlagos Pq. Interlagos,  Torrão de Ouro II e Jd. Mesquita. 

Jd. Americano Jd. Americano, Jd. N. Flórida, Jd. Rodolfo, Res. Ana Maria e Águas da Prata. 

Jd. Colonial Jd. Colonial, Cj. Hab. Elmano F. Veloso, Jd. Imperial, Jd. Cruzeiro do Sul, Jd. República e Vila das 
Flores. 

Jd. da Granja 
Ch. S. José, Cj. Res. Bele Park, Jd. Colorado, Jd. da Granja, Jd. Souto, Jd. Uirá, Pq. Martin Cererê, Pq. 
Res. Flamboyant, Pq. S. Rita, Pq. S. Dumont, Rec. Eucalíptos, Res. S. Francisco, Sítio B. Jesus,V. S. 
Benedito, Cambuí. 

Jd. das Indústrias 
Bosque Imperial, Jd. Alvorada, Jd. Aquarius, Jd. das Colinas, Jd. das Indústrias, Pq. Res. Aquarius, 
Cassiano Ricardo, Res. Sunset, Altos Esplanada, Jd. Apolo I, Jd. Apolo II, Jd. Fátima, Jd. Margareth, Jd. 
Maringá, Vila Guaianazes, Jd. Sta. Madalena, Vila Icaraí e Vila Ema. 

Jd. Jussara 

Monte Castelo, Cj. Res. M. Castelo, Fav. N. Tatetuba, Fav. Olaria, Fav. V. Guarani, Fav. V. N. Guarani, 
V. Progresso, Jd. Augusta, Jd. Frei Leopoldo, Jd. Jussara, Jd. Osvaldo Cruz, Jd. Paulista, Jd. S. José, 
Jd. Topázio, V. Bandeirantes, V. Cardoso, V. Corinthians, V. Guarani, V. Ipiranga, V. Lúcia, V. 
Piratininga, V. Progresso, V. S. Pedro. 

Jd. Morumbi Jd. Morumbi, Bosque dos Ipês (parte), Pq. Resid. União (parte) e Resid. Gazzo (parte). 
Jd. Oriente 
 Jd. América, Jd. do Céu, Jd. Oriental, Jd. Oriente, Jd. Paraíso, Jd. Rosário, Jd. Terras do Sul, e Jd. Sul. 

Jd. Satélite Jardim Satélite ,Satélite Industrial, Cidade Jardim (parte). 
Limoeiro Jd. Limoeiro, Jd. Por-do-Sol. 

Nova Detroit Fav. Jd. N. Detroit, Jd. N. Detroit, Jd. Pararangaba, Jd. S. Vicente. 

Novo Horizonte Bairrinho, Boa Esperança, Bom Retiro, Capão Grosso – SM II, Cond. Sta. Rita, Pq. N. Esperança, 
Majestic, Mato Dentro, Pq. N. Horizonte, Primavera (I / II), Sta. Hermínia, Sta. Lúcia II. 

Paraíso do Sol Capão Grosso-SM I, Jd. Castanheiras, Jd. Cerejeiras, Jd. N. Michigan I e II, Jd. Paraíso do Sol, Santa 
Maria, V. Araújo. 

Pq. Industrial Pq. Industrial, Vale do Sol (parte), Jd. Petrópolis, Jd. Veneza, Cj. Resid. 31 de Março (parte), Jd. 
Anhembi, Palmeiras São José, Jd. Azaléia. 

Putim Putim, Cj. Res. EMHA II, Jd. do Lago, Jd. Sta. Fé, Jd. Sta. Sofia, Jd. S. Leopoldo, V. Iracema, V. Rica. 

Santa Inês Cj. Res. Paraisópolis, Cond. Dos Coqueiros, Jd. Sat. Inês I, Jd. Sta. Inês II, Jd. São José. 

Santana 

Santana, Fav. V. Abel, Fav. V. Machado, Fav. V. Pena, Fav. V. Rhodia, Jataí (Tec. Par.), Jd. Anchieta, 
Jd. Cristina, Jd. Jaci, Jd. N. Paulicéia, Jd. Ouro Preto, V. Abel, V. Alexandrina, V. Carmo, V. César, V. 
Chiquinha, V. Dona, V. Esmeralda, V. Machado, V. N. Cristina, V. Pasto Alto, V. Rangel, V. Rossi, V. São 
Paulo, V. Simone, V. Zizinha. 

São Judas Tadeu Capuava, Caramujo, Granja Itambi, Jd. S. Judas Tadeu. 

Telespark Bandeiras, Jaguari, Represa, Sta. Luzia, São Brás, Fav. V. Sinhá, Jaguariúna, Jd. Altos de Santana, Jd. 
Guimarães, Jd. Telespark, V. Dirce, V. Monte Alegre, V. Sinhá. 

Vista Verde Cid. Vista Verde I / II, Jd. Diamante, Jd. Motorama. 

Vl. Industrial 
Cj. Hab. Bairro do Ronda, Cj. Integração, Cj. Res. Intervale, Cj. Res. Planalto, Jd. Ismênia, Pq. das 
Américas, V. Industrial, V. Tatetuba, Fazenda Marson. 

Vl. Maria Fav. Sta. Cruz II, Fav. Sta. Cruz III, Jd. Bela Vista, V. Guarani, V. Helena, V. Maria, V. Mascarenhas, V. 
N. Guarani, V. N. São José, V. Santos, V. Terezinha, V. Tupi. 

Vl. Nair Jd. Aeroporto, V. das Acácias, V. Estônia, V. Letônia, V. Luchetti, V. Nair, V. Nova Conceição, V. São 
Bento. 

Vl. Paiva Altos do Caeté, Boa Vista, Faz. Pingo D’Água, Recanto do Caeté, V. Paiva, V. São Geraldo 

Vl. Tesouro 
Martins Guimarães, Ch. Eucaliptos, Jd. Brasília, Jd. Copacabana, Jd. Maracanã, Jd. São Jorge, Jd. 
Universo, Jd. Valparaíba, V. Ester, V. Olímpia, V. Tesouro, Fazenda Pilão Arcado. 
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O grande benefício da delimitação territorial por agregação de setores 

censitários reside na existência de um considerável número de informações 

sobre os mesmos, já tabuladas pelo IBGE, através do Censo 2000. Desse 

modo, torna-se possível uma importante caracterização socioeconômica das 

áreas de abrangência, que nesta pesquisa esteve focada nos dados 

populacionais, em especial no tema a seguir, de Rendimento Mensal Médio. 

 

 

4.1.1.1. Rendimento Mensal Médio (RMM) 

 

Como elemento de análise de Qualidade de Vida, considerando a 

questão econômica como determinante à satisfação das necessidades básicas 

e das criadas pelo próprio grau de desenvolvimento comunitário (Minayo, 

2000), para o registro de rendimento mensal médio observado nas áreas de 

abrangência das unidades básicas de saúde, após a estratificação dos dados 

fornecidos pelo IBGE (Censo 2000) em quatro faixas (1, 2, 3 e 4), optou-se 

pela escolha de uma faixa predominante como referência para cada UBS. 

Assim, a faixa que apresentou, em percentual, o maior número de pessoas, 

tornou-se a referência de renda para a área de abrangência. A Tabela 4.3 

registra as áreas de abrangência, faixas de rendimento e seus respectivos 

percentuais. O agrupamento dessas áreas por faixa de rendimento está 

presente na Tabela 4.4. A Figura 4.1 planifica a distribuição espacial do 

rendimento por área de abrangência, registrando na cor vermelha as áreas 

com rendimento de 0 a 2 Salários Mínimos (faixa 1); na cor laranja, áreas com 

rendimento entre 2 e 5 Salários Mínimos (faixa 2); na cor amarela, áreas com 

rendimento entre 5 e 10 Salários Mínimos (faixa 3); e na cor verde, áreas com 

rendimento maior que 10 Salários Mínimos (faixa 4). 
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TABELA 4.3: FAIXA DE RENDIMENTO MENSAL MÉDIO PREDOMINANTE POR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DE 2000 A 2002. 
 

Porcentagem de Habitantes por 

Faixa de Rendimento (S.M.) 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 UBS 

0 a 2 2 a 5 5 a 10 
Mais 

de10 

Faixa 

de 

Rendimento 

Predominante 

UBS Alto da Ponte 44,18% 33,28% 17,00% 5,54% 1 

UBS Americano (Jd.) 36,74% 36,36% 22,59% 4,31% 1 

UBS Bonsucesso 49,15% 31,19% 15,29% 4,37% 1 

UBS Bosque dos Eucaliptos 16,14% 23,91% 33,20% 26,75% 3 

UBS Buquirinha 54,25% 28,49% 11,58% 5,68% 1 

UBS CAIC 44,16% 42,44% 12,17% 1,23% 1 

UBS Campo dos Alemães 57,03% 34,95% 7,27% 0,76% 1 

UBS Campos de São José 39,94% 40,52% 16,64% 2,90% 2 

UBS Centro I 15,90% 16,79% 18,70% 48,62% 4 

UBS Chácaras Reunidas 31,53% 32,45% 24,94% 11,09% 2 

UBS Colonial (Jd.) 40,48% 37,75% 18,30% 3,47% 1 

UBS Detroit 26,75% 40,18% 26,59% 6,49% 2 

UBS Eugênio de Melo 27,71% 38,19% 27,34% 6,76% 2 

UBS Interlagos 35,61% 37,27% 19,97% 7,15% 2 

UBS Jd. da Granja 27,80% 33,10% 28,74% 10,36% 2 

UBS Jd. das Indústrias 11,86% 12,93% 19,58% 55,63% 4 

UBS Jd. Oriente 17,66% 27,11% 31,82% 23,41% 3 

UBS Jd. Satélite 18,78% 26,61% 29,41% 25,19% 3 

UBS Jussara 26,78% 27,88% 24,06% 21,28% 2 

UBS Limoeiro 33,60% 37,30% 21,94% 7,16% 2 

UBS Morumbi 26,57% 35,26% 30,55% 7,61% 2 

UBS Novo Horizonte 37,63% 38,36% 20,09% 3,91% 2 

UBS Paraíso do Sol 28,83% 39,09% 26,97% 5,11% 2 

UBS Parque Industrial 21,09% 33,44% 31,22% 14,24% 2 

UBS Putim 38,85% 40,95% 16,26% 3,94% 2 

UBS Santa Inês 29,02% 38,59% 26,01% 6,38% 2 

UBS Santana 34,71% 32,95% 22,95% 9,40% 1 

UBS São Judas 28,74% 39,24% 28,08% 3,94% 2 

UBS Telespark 30,81% 36,79% 25,50% 6,90% 2 

UBS Vila Industrial 21,33% 29,32% 31,71% 17,64% 3 

UBS Vila Maria 27,92% 25,77% 19,82% 26,49% 1 

UBS Vila Nair 24,05% 29,51% 24,87% 21,58% 2 

UBS Vila Paiva 43,23% 37,38% 16,49% 2,90% 1 

UBS Vila Tesouro 27,67% 31,75% 28,68% 11,90% 2 

UBS Vista Verde 13,64% 15,81% 32,64% 37,91% 4 
 

                                                  Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 
                                                             IBGE – Censo 2000 
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Tabela 4.4: Rendimento Mensal Médio Agrupado em 

FAIXAS DE RENDIMENTO 

 
Rendimento Mensal 

Médio  
(Salário Mínimo) 

UBS Faixa 
de Rendimento 

UBS Alto da Ponte 
UBS Jd. Colonial 
UBS CAIC 
UBS Campo dos Alemães 
UBS Bonsucesso 
UBS Buquirinha 
UBS Jd. Americano 
UBS Santana 
UBS Vila Paiva 

de 0 a 2 

UBS Vila Maria 

1 

UBS Detroit 
UBS Campos de São José 
UBS Novo Horizonte 
UBS Paraíso do Sol 
UBS Jussara 
UBS Santa Inês 
UBS Interlagos 
UBS Telespark 
UBS Parque Industrial 
UBS Chácaras Reunidas 
UBS Eug. de Melo 
UBS Limoeiro 
UBS Vila Nair 
UBS São Judas 
UBS Vila Tesouro 
UBS Jd. da Granja 
UBS Putim 

de mais de 2 a 5 

UBS Morumbi 

2 

UBS Vila Industrial 
UBS Bosque dos Eucaliptos 
UBS Jd. Oriente 

de mais de 5 a 10 

UBS Jd. Satélite 

3 

UBS Centro I 
UBS Jd. das Indústrias mais 10 
UBS Vista Verde 

4 

 
   Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 

                              IBGE – Censo 2000 
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   O município, considerando a somatória dos valores registrados por 

setores censitários, apresentou a seguinte distribuição por faixas de rendimento 

mensal médio (Gráfico 4.1): 

 

- Faixa 1 - de 0 a 2 S.M.: 27% 

- Faixa 2 - de 2 a 5 S.M.: 30% 

- Faixa 3 - de 5 a 10 S.M.: 24% 

- Faixa 4 - mais de 10 S.M.: 19% 

 

 

Gráfico 4.1: FAIXA DE RENDIMENTO MENSAL MÉDIO - Distribuição 
Percentual no Município de São José dos Campos 

27%

30%

24%

19%

1 - de 0 até 2 S.M.
2 - mais de 2 até 5 S.M.
3 - mais de 5 até 10 S.M.
4 - mais de 10 S.M.

                Fonte: IBGE – Censo 2000  
                                      Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 

 

 

No entanto, ao se considerar as áreas de abrangência desta pesquisa 

(Gráfico 4.2), pode-se observar que 29% das unidades básicas de saúde têm 

como responsabilidade sanitária um território onde registra-se rendimento 

mensal médio de até 2 salários mínimos (faixa 1). Já a faixa 2, de 2 a 5 S.M., é 

compreendida na atenção de 51% das UBS. A faixa 3, de 5 a 10 S.M., em 

11%, e a faixa 4, mais de 10 S.M., em apenas 9% das UBS. 

 

Faixas 
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Gráfico 4.2: Distribuição Percentual das ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE 
UBS do Município de São José dos Campos em FAIXAS DE 
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO

29%

51%

11%
9%

1 - de 0 até 2 S.M.
2 - mais de 2 até 5 S.M.
3 - mais de 5 até 10 S.M.
4 - mais de 10 S.M.

                        
                           Fonte: IBGE – Censo 2000  
                                       Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 

 

 

Comparando-se a distribuição do rendimento no município por setores 

censitários e por área de abrangência de unidade básica de saúde, observa-se 

uma certa coerência entre os percentuais obtidos. Em ambos os casos, a 

ordem das faixas, de modo decrescente por expressividade populacional, 

apresentou-se na seguinte forma: 2, 1, 3 e 4. Assim, a faixa de renda que 

predomina no município, considerando a distribuição por setores censitários, é 

a de número 2, e da mesma maneira é a predominante em mais da metade das 

áreas de abrangência das UBS (51%). 

Ao somar-se os percentuais das faixas de menor rendimento, 1 e 2, 

observa-se que cerca de 57% dos setores censitários do município se 

enquadra nesse segmento. Entretanto, ao se considerar as áreas de 

abrangência de UBS, esse percentual chega a 80%. Isto demonstra um 

direcionamento coerente das políticas públicas de saúde referentes à 

distribuição territorial de responsabilidade sanitária, ou seja, cerca de 80% das 

Unidades Básicas de Saúde estão situadas, e desenvolvem atividades, nas 

áreas que apresentam os dois menores rendimentos do município. Assim, 

observa-se que a maior parte do aparelhamento básico de saúde está voltado 

para atendimento às áreas, sob o ponte de vista econômico, de menor 

Qualidade de Vida. 

Faixas 
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4.2. Indicadores Sanitários 

 

Considerando que a análise de Qualidade de Vida proposta nesta 

pesquisa, à luz da conceituação registrada por GALLOPIN (1981) e MAYA 

(1984), utiliza indicadores de saúde específicos como elementos de 

composição, os registros de cálculo dos Coeficientes de Mortalidade Infantil, 

Internações Hospitalares e Doenças de Notificação Compulsória, obtidos para 

os anos de 2000, 2001 e 2002, seguem presentes nas tabelas de número 4.5, 

4.6 e 4.7, respectivamente. Para efeito de cálculo, foi necessária a agregação 

de áreas de abrangência de unidades básicas de saúde como das UBS CAIC, 

Campo dos Alemães e Jd. Colonial, utilizando os parâmetros da Secretaria 

Municipal de Saúde de São José dos Campos, em razão das mesmas 

possuírem bairros em comum, o que impossibilita o correto referenciamento do 

local de residência à exata área de abrangência, sendo considerada a 

contigüidade espacial e a evidência de similaridades sociais. 

A partir da tabela 4.8, onde estão registrados de maneira linear todos os 

coeficientes anteriores, é possível iniciar-se uma análise comparativa por 

unidade básica de saúde, distrito sanitário e município, quanto à evolução de 

índices.  

Considerando-se as unidades básicas de saúde, isoladamente, e seus 

respectivos Coeficientes de Mortalidade Infantil, alguns índices chamam a 

atenção por sua grandeza. Enquanto que a média anual do município, no 

período de estudo, é de 13,00 óbitos infantis para mil nascidos vivos, unidades 

como a UBS Bonsucesso, UBS Jd. Americano e UBS Interlagos, no ano de 

2002, apresentam coeficientes na ordem de 185,19, 58,82 e 49,69 óbitos 

infantis para mil nascidos vivos, respectivamente (a média para o período de 

estudo foi de 61,73, 31,76 e 20,62). Tais valores, não obstante as 

investigações usuais para verificação das causas de óbitos, se tornam mais 

expressivos em razão das regiões de ocorrência dos mesmos apresentarem, 

no período em questão, um número pequeno de nascimentos. Assim, o 

diferencial de apenas um número, faz com que o coeficiente varie 

consideravelmente,  como no caso da  UBS Bonsucesso, que  no  ano de 2002  
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TABELA 4.5: COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL (CMI) POR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DE 2000 A 2002 
 

2000 2001 2002 

UBS 
Nascidos 

Vivos 

Óbitos 
Menores 
de 1 Ano 

CMI (1) Nascidos 
Vivos 

Óbitos 
Menores 
de 1 Ano 

CMI (1) Nascidos 
Vivos 

Óbitos 
Menores 
de 1 Ano 

CMI (1) 

DS CENTRO-NORTE 2.494 33 13,23 2.357 27 11,46 2.138 27 12,63 

UBS Alto da Ponte 218 3 13,76 170 5 29,41 157 3 19,11 

UBS Bonsucesso 41 0 0,00 31 0 0,00 27 5 185,19 

UBS Buquirinha 178 2 11,24 169 2 11,83 168 0 0,00 

UBS Centro I 535 5 9,35 520 5 9,62 395 5 12,66 

UBS Jd das Indústrias 266 2 7,52 267 2 7,49 246 3 12,20 

UBS Santana 311 5 16,08 301 2 6,64 296 4 13,51 

UBS São Francisco Xavier 68 0 0,00 67 1 14,93 59 0 0,00 

UBS Telespark 440 7 15,91 398 3 7,54 403 2 4,96 

UBS Vila Maria 124 3 24,19 102 1 9,80 88 2 22,73 

UBS Vila Nair 165 4 24,24 162 2 12,35 155 1 6,45 

UBS Vila Paiva 148 2 13,51 170 4 23,53 144 2 13,89 

DS SUL 3.366 49 14,56 3.313 45 13,58 3.262 43 13,18 

UBS Bosque dos Eucaliptos 475 5 10,53 485 7 14,43 440 6 13,64 

UBS Interlagos 144 1 6,94 191 1 5,24 161 8 49,69 

UBS Jd Limoeiro 57 2 35,09 42 1 23,81 41 0 0,00 

UBS Jd Morumbi 494 7 14,17 486 6 12,35 511 10 19,57 

UBS Jd Oriente 202 0 0,00 211 5 23,70 217 1 4,61 

UBS Jd Satélite 365 5 13,70 317 5 15,77 335 2 5,97 

UBS CAIC Dom Pedro 
UBS Campo dos Alemães 
UBS Jd Colonial (2) 

1.065 20 18,78 1.006 11 10,93 989 13 13,14 

UBS Chácaras Reunidas 
UBS Parque Industrial (2) 564 9 15,96 575 9 15,65 568 3 5,28 

DS LESTE 3.666 40 10,91 3.466 48 13,85 3.450 41 11,88 

UBS Campos de São José - - - 223 3 13,45 260 2 7,69 

UBS Eugênio de Melo 259 1 3,86 242 8 33,06 280 4 14,29 

UBS Jd Americano 273 1 3,66 61 2 32,79 51 3 58,82 

UBS Jd da Granja 324 2 6,17 340 6 17,65 330 6 18,18 

UBS Jd Jussara 423 10 23,64 396 6 15,15 403 5 12,41 

UBS Jd Nova Detroit 234 2 8,55 240 1 4,17 217 2 9,22 

UBS Jd São Judas Tadeu 150 0 0,00 99 2 20,20 109 0 0,00 

UBS Jd Santa Inês II 197 4 20,30 171 1 5,85 194 1 5,15 

UBS Putim 217 1 4,61 242 5 20,66 202 2 9,90 

UBS Vista Verde 206 1 4,85 196 1 5,10 177 3 16,95 

UBS Vl Industrial 430 6 13,95 369 3 8,13 404 2 4,95 

UBS Vl Tesouro 203 2 9,85 229 3 13,10 189 0 0,00 

UBS Paraíso do Sol  
UBS Pq Novo Horizonte (2) 750 10 13,33 658 7 10,64 634 11 17,35 

Ignorada 86 0 0,00 142 0 0,00 83 0 0,00 

TOTAL 10.163 133 13,09 9.560 129 13,49 8.933 111 12,43 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) - SINASC/SIM 
 
Notas: (1) Por 1.000 nascidos vivos. 
            (2) Agregado devido à existência de bairros em comum. 
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TABELA 4.6: COEFICIENTES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES (CIH) DE RESIDENTES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS POR UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DE 2000 A 2002. 

 

  2000     2001     2002   UBS 
Pop. Intern. CIH (1) Pop. Intern. CIH (1) Pop. Intern. CIH (1) 

DS CENTRO-NORTE 171.521 5.219 30,43 171.521 5.652 32,95 171.521 5.966 34,78 

UBS ALTO DA PONTE 11.363 509 44,79 11.363 475 41,80 11.363 515 45,32 

UBS BONSUCESSO 6.227 103 16,54 6.227 87 13,97 6.227 88 14,13 

UBS BUQUIRINHA 6.527 358 54,85 6.527 422 64,65 6.527 478 73,23 

UBS CENTRO I 33.992 942 27,71 33.992 1.039 30,57 33.992 1.110 32,65 

UBS JD INDUSTRIAS 26.676 283 10,61 26.676 346 12,97 26.676 414 15,52 

UBS SANTANA 21.473 863 40,19 21.473 919 42,80 21.473 913 42,52 

UBS SAO FCO XAVIER 2.875 138 48,00 2.875 174 60,52 2.875 137 47,65 

UBS TELESPARK 20.169 797 39,52 20.169 903 44,77 20.169 925 45,86 

UBS VL MARIA 16.550 470 28,40 16.550 493 29,79 16.550 529 31,96 

UBS VL NAIR 16.668 425 25,50 16.668 429 25,74 16.668 505 30,30 

UBS VL PAIVA 9.001 331 36,77 9.001 365 40,55 9.001 352 39,11 

DS SUL 197.091 7.050 35,77 197.091 7.782 39,48 197.091 8.322 42,22 
UBS B EUCALIPTOS 35.196 764 21,71 35.196 828 23,53 35.196 782 22,22 
UBS INTERLAGOS 7.457 376 50,42 7.457 403 54,04 7.457 430 57,66 
UBS JD LIMOEIRO 3.376 143 42,36 3.376 109 32,29 3.376 138 40,88 
UBS JD MORUMBI 30.559 937 30,66 30.559 1.049 34,33 30.559 1.219 39,89 
UBS JD ORIENTE 10.719 291 27,15 10.719 390 36,38 10.719 395 36,85 
UBS JD SATELITE 26.945 819 30,40 26.945 891 33,07 26.945 948 35,18 

UBS CAIC Dom Pedro 
UBS Campo dos Alemães 
 UBS Jd Colonial (2) 

47.954 2.407 50,19 47.954 2.641 55,07 47.954 2.881 60,08 

UBS Chácaras Reunidas 
UBS Parque Industrial (2) 34.885 1.313 37,64 34.885 1.471 42,17 34.885 1.529 43,83 

DS LESTE 185.596 6.504 35,04 185.596 7.524 40,54 185.596 8.196 44,16 

UBS CAMPOS SAO JOSE 9.285 - - 9.285 428 46,10 9.285 483 52,02 

UBS EUGENIO DE MELO 16.574 489 29,50 16.574 587 35,42 16.574 559 33,73 

UBS JD AMERICANO 4.270 396 92,74 4.270 122 28,57 4.270 135 31,62 

UBS JD DA GRANJA 17.975 625 34,77 17.975 646 35,94 17.975 754 41,95 

UBS JD JUSSARA 22.422 1.032 46,03 22.422 1.108 49,42 22.422 1.173 52,31 

UBS JD NOVA DETROIT 8.260 370 44,79 8.260 408 49,39 8.260 430 52,06 

UBS JD S JUDAS TADEU 8.240 217 26,33 8.240 263 31,92 8.240 321 38,96 

UBS JD SANTA INES II 7.069 313 44,28 7.069 334 47,25 7.069 420 59,41 

UBS PUTIM 11.084 386 34,82 11.084 387 34,92 11.084 485 43,76 

UBS VISTA VERDE 16.551 277 16,74 16.551 312 18,85 16.551 329 19,88 

UBS VL INDUSTRIAL 23.007 839 36,47 23.007 1.059 46,03 23.007 1.050 45,64 

UBS VL TESOURO 13.073 390 29,83 13.073 454 34,73 13.073 505 38,63 

UBS Paraíso do Sol 
UBS Pq Novo Horizonte (2) 27.786 1.170 42,11 27.786 1.416 50,96 27.786 1.552 55,86 

IGNORADA - 502 - - 629 - - 968 - 

TOTAL MUNICÍPIO 539.313 19.275 35,74 550.761 21.587 39,19 559.713 23.452 41,90 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) - SIH 
        População: IBGE (base populacional do ano 2000 para as unidades / projeção para o total do município) 
 
Notas:  (1) Por 1.000 habitantes. 
            (2) Agregado devido à existência de bairros em comum. 
            Não foram consideradas as internações por parto. 
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TABELA 4.7: COEFICIENTES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (CDNC) POR  

                      UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000 A 2002 

 

  2000     2001     2002   

UBS 
Pop. N.º Casos CDNC (1) Pop. N.º Casos CDNC (1) Pop. N.º Casos CDNC (1) 

DS CENTRO-NORTE 171.521 1.177 6,86 171.521 1.157 6,75 171.521 1.121 6,54 

UBS ALTO DA PONTE 11.363 125 11,00 11.363 135 11,88 11.363 88 7,74 

UBS BONSUCESSO 6.227 24 3,85 6.227 22 3,53 6.227 39 6,26 

UBS BUQUIRINHA 6.527 98 15,01 6.527 68 10,42 6.527 86 13,18 

UBS CENTRO I 33.992 218 6,41 33.992 188 5,53 33.992 293 8,62 

UBS JD INDUSTRIAS 26.676 125 4,69 26.676 116 4,35 26.676 113 4,24 

UBS SANTANA 21.473 153 7,13 21.473 176 8,20 21.473 117 5,45 

UBS SAO FCO XAVIER 2.875 28 9,74 2.875 67 23,30 2.875 54 18,78 

UBS TELESPARK 20.169 170 8,43 20.169 178 8,83 20.169 133 6,59 

UBS VL MARIA 16.550 63 3,81 16.550 65 3,93 16.550 56 3,38 

UBS VL NAIR 16.668 93 5,58 16.668 72 4,32 16.668 65 3,90 

UBS VL PAIVA 9.001 80 8,89 9.001 70 7,78 9.001 77 8,55 

DS SUL 197.091 1.736 8,81 197.091 1.490 7,56 197.091 1.621 8,22 

UBS B EUCALIPTOS 35.196 206 5,85 35.196 200 5,68 35.196 195 5,54 

UBS INTERLAGOS 7.457 65 8,72 7.457 60 8,05 7.457 65 8,72 

UBS JD LIMOEIRO 3.376 28 8,29 3.376 25 7,41 3.376 31 9,18 

UBS JD MORUMBI 30.559 252 8,25 30.559 250 8,18 30.559 243 7,95 

UBS JD ORIENTE 10.719 95 8,86 10.719 74 6,90 10.719 97 9,05 

UBS JD SATELITE 26.945 225 8,35 26.945 195 7,24 26.945 209 7,76 

UBS CAIC Dom Pedro 
UBS Campo dos Alemães 
UBS Jd Colonial (2) 

47.954 502 10,47 47.954 431 8,99 47.954 502 10,47 

UBS Chácaras Reunidas 
UBS Parque Industrial (2) 34.885 363 10,41 34.885 255 7,31 34.885 279 8,00 

DS LESTE 185.596 1.952 10,52 185.596 1.623 8,74 185.596 1.883 10,15 

UBS CAMPOS SAO JOSE 9.285 - 0,00 9.285 101 10,88 9.285 149 16,05 

UBS EUGENIO DE MELO 16.574 253 15,26 16.574 169 10,20 16.574 200 12,07 

UBS JD AMERICANO 4.270 142 33,26 4.270 42 9,84 4.270 32 7,49 

UBS JD DA GRANJA 17.975 126 7,01 17.975 81 4,51 17.975 105 5,84 

UBS JD JUSSARA 22.422 191 8,52 22.422 166 7,40 22.422 206 9,19 

UBS JD NOVA DETROIT 8.260 129 15,62 8.260 102 12,35 8.260 124 15,01 

UBS JD S JUDAS TADEU 8.240 70 8,50 8.240 67 8,13 8.240 63 7,65 

UBS JD SANTA INES II 7.069 138 19,52 7.069 127 17,97 7.069 101 14,29 

UBS PUTIM 11.084 76 6,86 11.084 103 9,29 11.084 95 8,57 

UBS VISTA VERDE 16.551 125 7,55 16.551 101 6,10 16.551 120 7,25 

UBS VL INDUSTRIAL 23.007 216 9,39 23.007 202 8,78 23.007 238 10,34 

UBS VL TESOURO 13.073 160 12,24 13.073 102 7,80 13.073 133 10,17 

UBS Paraíso do Sol  
UBS Pq Novo Horizonte (2) 27.786 326 11,73 27.786 260 9,36 27.786 317 11,41 

IGNORADA - 133 - - 103 - - 188 - 

TOTAL MUNICÍPIO 539.313 4.998 9,27 550.761 4.373 7,94 559.713 4.813 8,60 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) - SINAN  

            População: IBGE (base populacional do ano 2000 para as unidades / projeção para o total do município) 
 
Notas: (1) Por 1.000 habitantes. 
             (2) Agregado devido a existência de bairros em comum. 
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TABELA 4.8: COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL (CMI)(1), INTERNAÇÕES HOSPITALARES(2) (CIH) E 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA(3)  POR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2000 A 2002 
 

  2000     2001     2002   
UBS 

CMI (1) CINT (2) CDNC (3) CMI (1) CINT (2) CDNC (3) CMI (1) CINT (2) CDNC (3) 

DS CENTRO-NORTE 13,23 30,43 6,86 11,46 32,95 6,75 12,63 34,78 6,54 

UBS ALTO DA PONTE 13,76 44,79 11,00 29,41 41,80 11,88 19,11 45,32 7,74 

UBS BONSUCESSO 0,00 16,54 3,85 0,00 13,97 3,53 185,19 14,13 6,26 

UBS BUQUIRINHA 11,24 54,85 15,01 11,83 64,65 10,42 0,00 73,23 13,18 

UBS CENTRO I 9,35 27,71 6,41 9,62 30,57 5,53 12,66 32,65 8,62 

UBS JD INDUSTRIAS 7,52 10,61 4,69 7,49 12,97 4,35 12,20 15,52 4,24 

UBS SANTANA 16,08 40,19 7,13 6,64 42,80 8,20 13,51 42,52 5,45 

UBS SAO FCO XAVIER 0,00 48,00 9,74 14,93 60,52 23,30 0,00 47,65 18,78 

UBS TELESPARK 15,91 39,52 8,43 7,54 44,77 8,83 4,96 45,86 6,59 

UBS VL MARIA 24,19 28,40 3,81 9,80 29,79 3,93 22,73 31,96 3,38 

UBS VL NAIR 24,24 25,50 5,58 12,35 25,74 4,32 6,45 30,30 3,90 

UBS VL PAIVA 13,51 36,77 8,89 23,53 40,55 7,78 13,89 39,11 8,55 

DS SUL 14,56 35,77 8,81 13,58 39,48 7,56 13,18 42,22 8,22 

UBS B EUCALIPTOS 10,53 21,71 5,85 14,43 23,53 5,68 13,64 22,22 5,54 

UBS INTERLAGOS 6,94 50,42 8,72 5,24 54,04 8,05 49,69 57,66 8,72 

UBS JD LIMOEIRO 35,09 42,36 8,29 23,81 32,29 7,41 0,00 40,88 9,18 

UBS JD MORUMBI 14,17 30,66 8,25 12,35 34,33 8,18 19,57 39,89 7,95 

UBS JD ORIENTE 0,00 27,15 8,86 23,70 36,38 6,90 4,61 36,85 9,05 

UBS JD SATELITE 13,70 30,40 8,35 15,77 33,07 7,24 5,97 35,18 7,76 

UBS CAIC Dom Pedro 
UBS Campo dos Alemães 
 UBS Jd Colonial (4) 

18,78 50,19 10,47 10,93 55,07 8,99 13,14 60,08 10,47 

UBS Chácaras Reunidas 
UBS Parque Industrial (4) 15,96 37,64 10,41 15,65 42,17 7,31 5,28 43,83 8,00 

DS LESTE 10,91 35,04 10,52 13,85 40,54 8,74 11,88 44,16 10,15 

UBS CAMPOS SAO JOSE - - - 13,45 46,10 10,88 7,69 52,02 16,05 

UBS EUGENIO DE MELO 3,86 29,50 15,26 33,06 35,42 10,20 14,29 33,73 12,07 

UBS JD AMERICANO 3,66 92,74 33,26 32,79 28,57 9,84 58,82 31,62 7,49 

UBS JD DA GRANJA 6,17 34,77 7,01 17,65 35,94 4,51 18,18 41,95 5,84 

UBS JD JUSSARA 23,64 46,03 8,52 15,15 49,42 7,40 12,41 52,31 9,19 

UBS JD NOVA DETROIT 8,55 44,79 15,62 4,17 49,39 12,35 9,22 52,06 15,01 

UBS JD S JUDAS TADEU 0,00 26,33 8,50 20,20 31,92 8,13 0,00 38,96 7,65 

UBS JD SANTA INES II 20,30 44,28 19,52 5,85 47,25 17,97 5,15 59,41 14,29 

UBS PUTIM 4,61 34,82 6,86 20,66 34,92 9,29 9,90 43,76 8,57 

UBS VISTA VERDE 4,85 16,74 7,55 5,10 18,85 6,10 16,95 19,88 7,25 

UBS VL INDUSTRIAL 13,95 36,47 9,39 8,13 46,03 8,78 4,95 45,64 10,34 

UBS VL TESOURO 9,85 29,83 12,24 13,10 34,73 7,80 0,00 38,63 10,17 

UBS Paraíso do Sol 
UBS Pq Novo Horizonte (4) 13,33 42,11 11,73 10,64 50,96 9,36 17,35 55,86 11,41 

TOTAL MUNICÍPIO 13,09 35,74 9,27 13,49 39,19 7,94 12,43 41,90 8,60 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC): SIM/SINASC/SINAN/SIH 
 
Notas: (1) CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil (por 1.000 nascidos vivos). 
           (2) CIH - Coeficiente de Internações Hospitalares (por 1.000 habitantes) (não foram consideradas as internações por parto). 
           (3) CDNC - Coeficiente de Doenças de Notificação Compulsória (por 1.000 habitantes). 
           (4) Agregado devido à existência de bairros em comum. 
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registrou 27 nascidos vivos, e cada um dos cinco óbitos ocorridos, subiu o 

coeficiente em cerca de 37 pontos. Porém, por tratar-se de área de perfil rural, 

devem ser consideradas questões de acessibilidade aos serviços de saúde, 

além da investigação epidemiológica rotineira. 

Sob o mesmo enfoque, verificou-se que as áreas de abrangência da 

UBS Buquirinha, UBS CAIC, UBS Colonial e UBS Campo dos Alemães, 

apresentaram coeficientes de Internações Hospitalares expressivos frente a 

média do município. À UBS Buquirinha, por apresentar características rurais, 

também devem ser dirigidos questionamentos quanto à acessibilidade aos 

serviços de saúde, no sentido da identificação de fatores que levaram à 

internação hospitalar. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, 

a região das UBS CAIC, Colonial e Campo dos Alemães, registra grande índice 

de internações relacionadas à violência urbana, fato que merece maior 

aprofundamento, diante da progressiva elevação desse indicador no período de 

estudo. 

Ainda sob o ponto de vista das áreas de abrangência, os coeficientes de 

Doenças de Notificação Compulsória registraram as UBS Santa Inês e Jd. 

Americano como as de maior índice médio, respectivamente (cerca do dobro 

da média do município). Ambas a áreas situam-se na região leste do município, 

com certa proximidade territorial, o que sugere pesquisa epidemiológica a ser 

desenvolvida para verificação dos tipos de agravos ocorridos e suas relações 

com o território. Fato positivo foi verificado que na série histórica dessas duas 

unidades, durante o período de estudo, esse coeficiente vem diminuindo em 

aproximadamente dois pontos ao ano (exceção à UBS Jd. Americano, entre 

2000 e 2001, anteriormente à redistribuição territorial  que originou a UBS 

Campos de São José, período no qual o índice diminuiu 23 pontos). 

Ao considerar-se o município como um todo, pode-se observar que o 

coeficiente de internações hospitalares aumenta gradualmente, cerca de três 

pontos ao ano, entre 2000 e 2002, indo de 35,74 a 41,90, estabelecendo um 

valor médio de 38,94 internações para cada 1.000 habitantes.  O menor índice 

ocorreu na área da UBS Jd. das Indústrias (13,03), e o maior na da UBS 

Buquirinha (64,24), ou seja, cerca de quatro vezes maior. Cabe registrar que, 
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segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dentre as primeiras causas de 

internações hospitalares estão as doenças crônico-degenerativas, em especial 

as que são freqüentemente associadas ao modo de vida do cidadão, como 

hipertensão e diabetes, assim como a depressão, e as associadas à violência. 

Sob o ponto de vista da Qualidade de Vida, tal fato, por si só, indica uma queda 

progressiva de padrão, no qual a população apresenta um quadro de 

morbidade que necessita chegar no nível de atendimento hospitalar, tendo 

como maiores índices doenças que podem ser evitadas através de um bom 

modo de vida, vindo ao encontro do suporte teórico de LAURELL e NORIEGA 

(1989), o qual cita o processo saúde-doença como determinado pelo modo de 

vida do homem.  

O coeficiente de mortalidade infantil, reconhecido indicador de condições 

de vida (ROUQUAYROL, 1993), apresentou, no município, ascensão de 

aproximadamente meio ponto entre 2000 e 2001, seguida de queda de um 

ponto no ano de 2002, registrando um índice médio de 13,00 óbitos para cada 

mil nascidos vivos. Esse comportamento sinaliza uma certa estabilidade do 

índice e reflete o efeito positivo das políticas públicas de saúde no controle da 

mortalidade infantil, considerando a média do Estado para o período, e o último 

índice registrado para o país (2000), 15,96 e 21,25 respectivamente. A UBS 

com menor coeficiente médio registrou 7,31 óbitos para cada mil nascidos 

vivos (Nova Detroit), e a com maior, 61,73 (Bonsucesso), o que representa ser 

quase 8,5 vezes maior.  

Por sua vez, o coeficiente de doenças de notificação compulsória sofreu 

declínio de cerca de um ponto e meio entre 2000 e 2001, porém ascensão em 

aproximadamente meio ponto entre 2001 e 2002 (a média do município foi de 

8,60). A região da UBS Vila Maria foi a que apresentou a menor média de 

coeficiente (3,71), enquanto que a da UBS Santa Inês, a maior: 17,26. Os 

dados mostram-se coerentes, pois a região da Vila Maria é reconhecida pela 

faixa etária mais elevada de seus habitantes, o que considerando uma menor 

circulação dessa população, tanto em abrangência como em freqüência, pode-

se concluir a ocorrência de uma menor exposição a fatores de risco. A região 

da UBS Santa Inês registrou um índice 4,6 vezes maior, mesmo com uma 
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população cerca de 2,3 vezes menor que a da UBS Vila Maria. O período 

dessa análise regional coincide com o período de evolução da epidemia de 

Dengue no país, doença intimamente ligada à ocupação territorial e hábitos da 

população, porém o município não registrou casos autóctones e sim casos 

adquiridos em outras cidades, nos quais as pessoas acabavam por manifestar 

os sintomas em São José dos Campos. 

No intuito de estabelecer-se uma visão comparativa entre unidades 

básicas de saúde, o que será estendido até o final desta pesquisa, foram 

selecionadas duas unidades principais: a UBS Jardim das Indústrias e a UBS 

Jd. Americano. Tal seleção buscou evidenciar contrastes, baseando-se em 

áreas com características gerais distintas, desde a localização não contígua, ao 

contingente populacional cerca de seis vezes maior entre uma área e outra (Jd. 

das Indústrias: 26.676 habitantes; Jd. Americano: 4.270 habitantes), e até 

mesmo quanto a indicadores socioeconômicos diametralmente opostos 

(rendimento médio - Jd. das Indústrias: maior que 10 Salários Mínimos; Jd. 

Americano: entre 0 e 2 Salários Mínimos). 

A UBS Jardim das Indústrias apresentou ligeira queda (três centésimos 

de ponto) no coeficiente de mortalidade infantil entre 2000 e 2001, com 

posterior elevação, digna de atenção, de quase cinco pontos entre 2001 e 

2002. A média dos três anos foi de 9,07, praticamente quatro pontos menor 

que à do município (13,00). A UBS Jd. Americano, nesse mesmo período, 

apresentou expressivo aumento do coeficiente (média: 31,76), o que se torna 

um dado preocupante, especialmente quando analisado de modo isolado. 

Porém, apesar dos índices permanecerem elevados entre 2001 e 2002, a 

ascensão vertiginosa entre 2000 e 2001 (29 pontos), e entre 2001 e 2002 (26 

pontos), está relacionada à edificação da UBS Campos de São José no ano de 

2001 e conseqüente redistribuição territorial da área de abrangência da UBS 

Jd. Americano, pois anteriormente, o número de óbitos a ela relacionados 

diluía-se em uma população quase três vezes maior (a área de abrangência da 

UBS Campos de São José incorporou grande parte do território anterior da 

UBS Jd. Americano). Em ambos os casos anteriores, pode-se considerar o 

aumento da mortalidade infantil como um forte indicativo da queda na 
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Qualidade de Vida regional, fato que desencadeou ações do Comitê Municipal 

de Mortalidade Materno-Infantil no município como um todo, no sentido de 

realizar investigações para averiguação das causas dos óbitos infantis, ainda 

não concluída em sua totalidade.  

Para o coeficiente de internações hospitalares, a UBS Jardim das 

Indústrias mostrou gradual evolução entre 2000 e 2002 (cerca de 2,5 pontos ao 

ano com média de 13,03), tal qual o município, que no entanto tem média cerca 

de três vezes maior (38,94) A UBS Jd. Americano apresentou significativa 

queda entre 2000 e 2001 (64 pontos), fato possivelmente relacionado à 

redistribuição territorial comentada anteriormente, voltando a elevar-se entre 

2001 e 2002 (3 pontos). Tais índices, da mesma forma que no município, 

indicam a queda de Qualidade de Vida, embora a média situe-se abaixo da do 

mesmo (31,76).  

Quanto ao coeficiente de doenças de notificação compulsória, a UBS 

Jardim das Indústrias apresentou gradual declínio entre 2000 e 2002 (poucos 

décimos de ponto), beirando à estabilidade, com média de 4,43, quase que a 

metade da média do município (8,60). A UBS Jd. Americano registrou queda 

importante entre 2000 e 2001 (23 pontos), fato certamente relacionado à 

divisão de seu território em 2001, permanecendo em declínio mais suave entre 

2001 e 2002 (2,5 pontos), o que é avaliado como favorável sob a ótica de 

saúde pública e Qualidade de Vida, pois demonstra a progressiva diminuição 

dos registros regionais de doenças de relevância diferenciada, o que sugere 

ser resultado das políticas públicas de saúde localmente direcionadas, muito 

embora sua média seja elevada, porém considerando que seu registro em 

2002 foi abaixo da média do município (7,49). 

 

 

4.3. Análise do Indicador de Risco-Saúde (IRS) 

 

Este indicador, composto a partir dos três coeficientes anteriores, torna-

se elemento fundamental na análise de risco, pois agrega importantes 

elementos de saúde relacionados à Qualidade de Vida. 
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A tabela 4.9 apresenta o resultado do cálculo do Indicador de Risco-

Saúde por unidade básica de saúde, distrito sanitário e município, ano a ano, 

de 2000 a 2002. A última coluna registra a média dos três anos, método 

escolhido visando homogeneizar as variações anuais (que serão 

oportunamente analisadas de maneira isolada) em um único índice, sendo este 

considerado o indicador referência para a área de abrangência (IRS).  

No sentido de facilitar a posterior análise conjunta ao rendimento mensal 

médio, os resultados foram agrupados por faixas de valores e em Grupos de 

Risco, sendo espacializados através de técnicas de geoprocessamento e o 

sistema de informação geográfica Spring. A Figura 4.2 apresenta a distribuição 

espacial do Indicador de Risco-Saúde nas áreas de abrangência, registrando 

Grupos de Risco, assim representados: na cor vermelha as áreas de Risco 1 

(faixa de Risco-Saúde > 70); na cor laranja, áreas de Risco 2 (faixa de Risco-

Saúde > 60 < 70); na cor amarela, áreas de Risco 3 (faixa de Risco-Saúde > 40 

< 60); e na cor verde, áreas de Risco 4 (faixa de Risco-Saúde de 0 a 40). 

A tabela 4.10 apresenta o agrupamento dos indicadores de Risco-Saúde, 

obtidos por área de abrangência, em quatro faixas de risco: 

 

Grupo de Risco 1: faixa com IRS maior que 70  

Grupo de Risco 2: faixa com IRS maior que 60 e menor que 70 

Grupo de Risco 3: faixa com IRS maior que 40 e menor que 60 

Grupo de Risco 4: faixa com IRS de 0 a 40 

 

Os valores de IRS são inversamente proporcionais aos números dos 

grupos. Assim, o grupo de número 1, com IRS maior que 70, representa um 

grau mais elevado de risco que o grupo de número 2, com IRS até 40. 

Considerando a integralidade do município como objeto de análise, 

pode-se observar a elevação desse indicador em aproximadamente dois 

pontos ao ano, de 2000 a 2002. Esse quadro, considerando-se espelhar o risco 

à saúde da população, indica, de modo evolutivo, uma queda na Qualidade de 

Vida no período em questão, sendo as internações hospitalares o fator que 

mais influenciou a ascensão dessa condição de risco.  A exemplo do município,  
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TABELA 4.9: SOMATÓRIA DOS COEFICIENTES DE MORTALIDADE INFANTIL(1), INTERNAÇÕES 

HOSPITALARES(2), DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA(3), E MÉDIA DOS COEFICIENTES POR 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,  

DE 2000 A 2002. 
 

UBS 2000 
(CMI+CIH+CDNC)/3 

2001 
(CMI+CIH+CDNC)/3 

2002 
(CMI+CIH+CDNC)/3 

MÉDIA 
2000 a 2002 

(IRS) 

DS CENTRO-NORTE 50,52 51,15 53,95 51,87 

UBS ALTO DA PONTE 69,56 83,09 72,18 74,94 

UBS BONSUCESSO 20,40 17,50 205,58 81,16 

UBS BUQUIRINHA 81,10 86,91 86,41 84,81 

UBS CENTRO I 43,47 45,71 53,93 47,71 

UBS JD INDUSTRIAS 22,81 24,81 31,95 26,52 

UBS SANTANA 63,39 57,64 61,48 60,84 

UBS SAO FCO XAVIER 57,74 98,75 66,43 74,31 

UBS TELESPARK 63,85 61,13 57,42 60,80 

UBS VL MARIA 56,40 43,52 58,07 52,66 

UBS VL NAIR 55,32 42,40 40,65 46,12 

UBS VL PAIVA 59,18 71,86 61,55 64,19 

DS SUL 59,14 60,63 63,63 61,13 

UBS B EUCALIPTOS 38,09 43,64 41,40 41,04 

UBS INTERLAGOS 66,08 67,32 116,07 83,16 

UBS JD LIMOEIRO 85,74 63,50 50,06 66,43 

UBS JD MORUMBI 53,08 54,85 67,41 58,45 

UBS JD ORIENTE 36,01 66,98 50,51 51,17 

UBS JD SATELITE 52,44 56,08 48,91 52,48 

UBS CAIC Dom Pedro 
UBS Campo dos Alemães 
UBS Jd Colonial (4) 

79,44 75,00 83,69 79,38 

UBS Chácaras Reunidas 
UBS Parque Industrial (4) 64,00 65,13 57,11 62,08 

DS LESTE 56,47 63,13 66,19 61,93 

UBS CAMPOS SAO JOSE 0,00 70,43 75,76 73,09 

UBS EUGENIO DE MELO 48,63 78,67 60,08 62,46 

UBS JD AMERICANO 129,66 71,19 97,93 99,60 

UBS JD DA GRANJA 47,95 58,09 65,97 57,34 

UBS JD JUSSARA 78,19 71,97 73,91 74,69 

UBS JD NOVA DETROIT 68,96 65,91 76,29 70,39 

UBS JD S JUDAS TADEU 34,83 60,25 46,60 47,23 

UBS JD SANTA INES II 84,10 71,06 78,86 78,01 

UBS PUTIM 46,29 64,87 62,23 57,80 

UBS VISTA VERDE 29,14 30,06 44,08 34,43 

UBS VL INDUSTRIAL 59,81 62,94 60,93 61,23 

UBS VL TESOURO 51,92 55,63 48,80 52,12 

UBS Paraíso do Sol 
UBS Pq Novo Horizonte (4) 67,17 70,96 84,61 74,25 

TOTAL MUNICÍPIO 58,09 60,63 62,92 60,55 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC): SIM/SINASC/SINAN/SIH 
 
Notas: (1) CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil (por 1.000 nascidos vivos). 
           (2) CIH - Coeficiente de Internações Hospitalares (por 1.000 habitantes) (não foram consideradas as internações por parto). 
           (3) CDNC - Coeficiente de Doenças de Notificação Compulsória(por 1.000 habitantes). 
           (4) Agregado devido à existência de bairros em comum. 

 



 72 

 



 73 

Tabela 4.10: Indicadores de RISCO-SAÚDE Agrupados por Faixas e em  

GRUPOS DE RISCO 

 

Grupo de Risco Indicador RISCO-SAÚDE UBS 

99,60 UBS Jd. Americano 
84,81 UBS Buquirinha 
83,15 UBS Interlagos 
81,16 UBS Bonsucesso 
79,37 UBS Jd. Colonial 
79,37 UBS CAIC 
79,37 UBS Campo dos Alemães 
78,01 UBS Santa Inês 
74,94 UBS Alto da Ponte 
74,69 UBS Jussara 
74,25 UBS Novo Horizonte 
74,25 UBS Paraíso do Sol 

1 
 

(Faixa de RISCO-SAÚDE:  > 70) 

70,39 UBS Detroit 
66,43 UBS Limoeiro 
64,19 UBS Vila Paiva 
62,46 UBS Eug. de Melo 
62,08 UBS Parque Industrial 
62,08 UBS Chácaras Reunidas 
61,23 UBS Vila Industrial 
60,84 UBS Santana 

2 
 

(Faixa de RISCO-SAÚDE: > 60 < 70) 

60,80 UBS Telespark 
58,44 UBS Morumbi 
57,80 UBS Putim 
57,34 UBS Jd. da Granja 
52,67 UBS Vila Maria 
52,47 UBS Jd. Satélite 
52,12 UBS Vila Tesouro 
51,16 UBS Jd. Oriente 
48,73 UBS Campos de São José 
47,71 UBS Centro I 
47,23 UBS São Judas 
46,12 UBS Vila Nair 

3 
 

(Faixa de RISCO-SAÚDE: > 40 < 60) 

41,04 UBS Bosque dos Eucaliptos 
4 34,43 UBS Vista Verde 

(Faixa de RISCO-SAÚDE: de 0 a 40) 26,52 UBS Jd. das Indústrias 
 
     Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC): SIM/SINASC/SINAN/SIH 
                IBGE – Censo 2000 
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a UBS Jardim das Indústrias também apresentou elevação desse coeficiente 

no mesmo período (dois pontos entre 2000 e 2001, e cerca de sete pontos 

entre 2001 e 2002). Já a UBS Jd. Americano registrou uma sensível queda 

entre 2000 e 2001 (58 pontos), fato de direta relação à divisão territorial 

executada, elevando-se em aproximadamente 26 pontos entre 2001 a 2002.  

Os índices que mais influenciaram a elevação progressiva do risco na 

área de abrangência da UBS Jd. das Indústrias foram o Coeficiente de 

Internações Hospitalares, em maior grau, seguido do de Mortalidade Infantil. 

Na UBS Jd. Americano, o Coeficiente de Mortalidade Infantil foi o que 

impulsionou a condição de risco em primeira instância, sendo acompanhado, 

em menor grau, pelo de Internações Hospitalares. 

Em ambas as áreas de abrangência, sob esse aspecto, pode-se 

considerar a queda progressiva da Qualidade de Vida. 

O valor médio de IRS apresentado pela UBS Jd. Americano é o maior do 

município (99,60), ou seja, é a área de maior risco. Enquanto que a da UBS 

Jardim das Indústrias é a de menor risco (26,52). 

Tendo em vista a distribuição das áreas de abrangência de UBS por 

Grupo de Risco-Saúde, observa-se a partir do Gráfico 4.3, que 40% da área de 

estudo apresenta Risco 1, 23% Risco 2, 31% Risco 3 e 6% Risco 4. 

Gráfico 4.3: Distribuição das Áreas de Abrangência de          
UBS por Grupo de Risco-Saúde

40%

23%

31%

6%

1 2 3 4
 

                                 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 

 

Grupos 
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Assim, observa-se que cerca de dois terços das Unidades Básicas de 

Saúde do município estão edificadas, e prestam atendimento, nas áreas de 

maior risco (1 e 2), o que demonstra que apesar da disponibilidade do serviço, 

a Qualidade de Vida sob o ponto de vista de risco sanitário não é satisfatória, 

sendo indicada reavaliação e o redirecionamento das políticas públicas de 

saúde nessas regiões. 

Esta análise de Risco-Saúde foi baseada na perspectiva de que riscos 

são problemas de saúde que podem ser entendidos como necessidades 

sociais de saúde, histórica e socialmente determinadas, que refletem a 

estrutura de uma sociedade. Desse modo, a situação de fatores e níveis de 

risco está condicionada, como resultante, ao conjunto de modos de vida dos 

diferentes grupos sociais. 

 

 

4.4. Análise Integrada de Dados 

 

 A análise integrada dos dados sanitários e socioeconômicos representa 

a chave de interpretação do fenômeno objeto desta pesquisa, para a qual a 

Qualidade de Vida observada nas áreas de abrangência das Unidades Básicas 

de Saúde é enfatizada pela idéia de BUSS (2000), na qual saúde se vê 

produzida socialmente.  

Os registros dos indicadores de Risco-Saúde (IRS), ao serem 

observados conjuntamente ao Rendimento Mensal Médio predominante nas 

áreas de abrangência das unidades básicas de saúde (UBS), e a registros de 

observação de campo, revelam a ótica de uma realidade intuitivamente 

clássica, no qual o nível de saúde é diretamente proporcional ao 

socioeconômico. Os gráficos 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 demonstram esse fato de 

maneira direta e objetiva. 

Ao analisar-se as áreas de abrangência de UBS compreendidas no 

Grupo de Risco 1 (Gráfico 4.4), o de mais alto risco, pode-se verificar que a 

estratificação por faixa de Rendimento Mensal Médio resume-se às duas mais 

baixas, sendo que 50% das áreas de abrangência registram rendimento na 
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faixa 1, de 0 a 2 Salários Mínimos (SM) e 50% rendimento na faixa 2, de 2 a 5 

S.M. (Salários Mínimos). Desse modo, as áreas de abrangência de maior risco 

à saúde (40% do total) e assim, de menor Qualidade de Vida sob o ponto de 

vista sanitário, agregam também e exclusivamente, os dois menores índices de 

Qualidade de Vida, sob o ponto de vista econômico.  

 

Gráfico 4.4: Faixa de Rendimento Predominante nas 
Áreas de Abrangência do Grupo de Risco 1

50%50%

0%0%

Faixa 1 - de 0 a 2 S.M.
Faixa 2 - de 2 a 5 S.M.
Faixa 3 - de 5 a 10 S.M.
Faixa 4 - mais de 10 S.M.

            Fonte: IBGE – Censo 2000  

                   Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 
 

 

A distribuição das faixas de rendimento predominante nas áreas de 

abrangência do Grupo de Risco 2 (Gráfico 4.5) inclui uma faixa a mais (de 5 a 

10 S.M.), apresentando 25% das áreas de abrangência com rendimento de 0 a 

2 S.M. (faixa 1), 62% com rendimento de 2 a 5 S.M. (faixa 2) e 13% com 

rendimento de 5 a 10 S.M. (faixa 3).  

Já o Grupo de Risco 3 (Gráfico 4.6) compreende áreas de abrangência 

que apresentam todas as 4 faixas de renda desta pesquisa, assim distribuídas: 

9% das áreas de abrangência registram rendimento de 0 a 2 S.M. (faixa 1), 

55% rendimento de 2 a 5 S.M. (faixa 2), 27% rendimento de 5 a 10 S.M. (faixa 

3) e 9% rendimento acima de 10 S.M. (faixa 4).  

As áreas de abrangência compreendidas no Grupo de Risco 4 (Gráfico 

4.7), o de menor risco, apresentam o maior rendimento: 100% das áreas de 

abrangência possuem rendimento acima de 10 Salários Mínimos (faixa 4).  
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Gráfico 4.5: Faixa de Rendimento Predominante nas 
Áreas de Abrangência do Grupo de Risco 2

25%

62%

13% 0%
Faixa 1 - de 0 a 2 S.M.
Faixa 2 - de 2 a 5 S.M.
Faixa 3 - de 5 a 10 S.M.
Faixa 4 - mais de 10 S.M.

                 Fonte: IBGE – Censo 2000  

                           Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 

 

 

 

Gráfico 4.6: Faixa de Rendimento Predominante nas Áreas 
de Abrangência do Grupo de Risco 3

9%

55%

27%

9%
Faixa 1 - de 0 a 2 S.M.
Faixa 2 - de 2 a 5 S.M.
Faixa 3 - de 5 a 10 S.M.
Faixa 4 - mais de 10 S.M.

         
             Fonte: IBGE – Censo 2000  

            Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 
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Gráfico 4.7: Faixa de Rendimento Predominante nas Áreas 
de Abrangência do Grupo de Risco 4

0%0%0%

100%

Faixa 1 - de 0 a 2 S.M.
Faixa 2 - de 2 a 5 S.M.
Faixa 3 - de 5 a 10 S.M.
Faixa 4 - mais de 10 S.M.

 

                   

 

Conclusivamente, de modo geral, no município, observa-se que à 

medida que a renda diminui, o risco à saúde aumenta, estabelecendo uma 

relação direta entre a questão econômica e o nível de saúde no entendimento 

da Qualidade de Vida. 

Sob o ponto de vista local e comparativo, as áreas de abrangência 

selecionadas, UBS Jardim das Indústrias e UBS Jd. Americano, registram uma 

relação inversa entre as representações de Qualidade de Vida. A área de 

abrangência da UBS Jardim das Indústrias que apresenta a maior faixa de 

rendimento, mostra o menor Risco-Saúde. A área de abrangência da UBS Jd. 

Americano que registra a menor faixa de rendimento, se enquadra no grupo de 

maior Risco-Saúde. Desse modo, novamente é confirmada a relação de quanto 

menor a renda, maior o risco, e assim, menor a Qualidade de Vida, 

considerando as afirmações de CASTIEL E RIVERA (1985) que condicionam 

as necessidades de saúde ao modo de vida dos grupos sociais. 

No sentido de ampliação do enfoque local a partir de informações mais 

detalhadas e específicas, à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi solicitada a divulgação dos 

dados da última e recente pesquisa de instrumentação realizada no município. 

Fonte: IBGE – Censo 2000  

Secretaria Municipal de Saúde (PMSJC) 
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Porém, tais informações não foram fornecidas sob a alegação de que a referida 

pesquisa ainda não se encontrava devidamente concluída. 

Assim, optou-se pela observação de campo, onde duas visitas foram 

realizadas às respectivas áreas de abrangência da UBS Jardim das Indústrias 

e UBS Jd. Americano (em 13 e 14/01/2004), percorrendo seus bairros, sendo 

registrados expressivos elementos de diferenciação local, a começar pela 

própria estrutura predial das unidades básicas de saúde. Apesar da diferença 

de contingente populacional entre as áreas de abrangência (Jd. das Indústrias: 

26.676 habitantes; Jd. Americano: 4.270 habitantes), os prédios são muito 

distintos (Fotografias 4.1 e 4.2): a UBS Jardim das Indústrias é edificada em 

um terreno de aproximadamente dois lotes (cerca de 450 m²), com um bom 

padrão de acabamento, ao lado de uma praça arborizada, com boa sinalização, 

visualmente agradável. A UBS Americano situa-se em um terreno menor que 

um lote (cerca de 200 m²), entre residências, com baixo padrão de 

acabamento, em local com rara sinalização e esteticamente não atrativo. 

 

      
Fotografia 4.1: UBS Jardim das Indústrias,   Fotografia 4.2: UBS Jd. Americano,  
fotografia realizada em 14/01/2004.                      fotografia realizada em 14/01/2004. 
Fonte: acervo pessoal.      Fonte: acervo pessoal. 
 

Quanto ao padrão das residências encontradas em alguns bairros 

pertencentes à área de abrangência da UBS Jardim das Indústrias (Fotografias 

4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) verificou-se, predominantemente, edificações com padrão 

muito superior ao encontrado na área de abrangência da UBS Jd. Americano. 

Na primeira (Jardim das Indústrias), predominam construções que utilizam pelo 

menos  um  lote,   com  bom  acabamento,   sendo  freqüente  a  existência  de  
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Fotografia 4.3: Residência da Área de   Fotografia 4.4: Residência da Área de 
Abrangência da UBS Jardim das Indústrias,  Abrangência da UBS Jardim das Indústrias, 
fotografia realizada em 14/01/2004.                     fotografia realizada em 14/01/2004. 
Fonte: acervo pessoal.     Fonte: acervo pessoal. 
 

      

     
Fotografia 4.5: Residência da Área de   Fotografia 4.6: Residência da Área de 
Abrangência da UBS Jd. Americano,              Abrangência da UBS Jd. Americano, 
fotografia realizada em 14/01/2004.                    fotografia realizada em 14/01/2004. 
Fonte: acervo pessoal.                                        Fonte: acervo pessoal. 
 

sobrados e edifícios. Na segunda (Americano), grande parte das residências 

encontra-se construída em terrenos de meio lote, em geral inacabadas, sendo 

encontrados raros sobrados e nenhum edifício.  

A partir da pesquisa de BORGES¹ (2003), foi possível observar, através 

do  Mapa  da  Pobreza  Urbana  de  São  José  dos  Campos,  que  a  área  de 

 

____________________________________________________________________________ 

¹ Utilizando doze indicadores sociais (IBGE – Censo 2000) para avaliar a pobreza nos aspectos 

da condição domicíliar, condição de saneamento, condição social do responsável do domicílio 

e da educação dos residentes, BORGES elaborou o Mapa da Pobreza Urbana de São José 

dos Campos através da espacialização de um índice estratificado em quatro níveis (por ordem 

crescente de nível de pobreza): Bom, Razoável, Crítico e Muito Crítico. 
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abrangência da UBS Jd. Americano, em quase sua totalidade, registra Índice 

Crítico de Pobreza Urbana, enquanto que a da UBS Jd. das Indústrias, de 

modo quase homogêneo, apresenta este índice como Bom. 

Ponto importante observado foi quanto ao comércio local, que na área de 

abrangência da UBS Jardim das Indústrias apresentou-se com boa estrutura e 

diversificação, enquanto que na da UBS Jd. Americano mostrou-se incipiente e 

pouco expressivo. Foi solicitado ao Departamento de Receita da Prefeitura 

Municipal, uma listagem com o número de registros de atividades econômicas 

industriais, comerciais e de prestação de serviços, existentes nos bairros das 

áreas de abrangência das duas unidades em questão, no intuito de 

enriquecimento desta avaliação. Porém, até à conclusão deste estudo, tal 

documento não havia sido liberado pela instituição municipal.  

As fotografias áreas, a seguir (Fotografias 4.7 e 4.8), ilustram a 

diferenciação entre as duas referidas áreas de abrangência. 

 

 

 
Fotografia 4.7: Área de Abrangência da UBS Jd. Americano – Ano 2000 
Fonte: PMSJC – Geoprocessamento - Ortofoto Digital de São José dos Campos – 2000 
Escala Aproximada: 1 : 6.000. 
 

 

N 
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Fotografia 4.8: Área de Abrangência da UBS Jd. das Indústrias – Ano 2000 
Fonte: PMSJC – Geoprocessamento - Ortofoto Digital de São José dos Campos – 2000 
Escala Aproximada: 1 : 22.000. 
 

 

A área de abrangência da UBS Jd. Americano apresenta um território de 

1,08 km², no qual as residências concentram-se em seu lado ocidental, 

mostrando ao centro do mesmo, uma área de campo antrópico, com cerca de 

um terço do território total, registrando uma paisagem mista de aspectos 

urbanos e rurais. 

A área de abrangência da UBS Jd. das Indústrias já registra um território 

maior, com cerca de 7,7 km². A ocupação territorial é mais intensa, adensando-

se ao sul e ao norte, apresentando na região centro-oeste uma área 

considerável de aparente pastagem. Nesta área de abrangência encontram-se 

alguns bairros que concentram as maiores faixas salariais da cidade (Bosque 

Imperial, Jd. das Colinas e Jd. Aquarius, entre outros). 

N 

 

Jd. Aquarius 

Jd. das Colinas 

Bosque Imperial 



 83 

 Sob o enfoque local, a conclusão da comparação entre as áreas de 

abrangência da UBS Jardim das Indústrias e UBS Jd. Americano não poderia 

revelar senão o que os indicadores sanitários e econômicos já o fizeram: a 

primeira demonstra um padrão de Qualidade de Vida muito acima da segunda. 

A segregação da área de abrangência da UBS Jd. Americano é evidente: vai 

da grande distância geográfica da rede de serviços central do município, até o 

baixo padrão de edificação da própria UBS. Por outro lado, a área de 

abrangência da UBS Jardim das Indústrias se encontra privilegiada desde a 

topografia mais favorável à urbanização, até mesmo a boa rede de serviços 

que internamente dispõe. Neste aspecto, uma vez mais é confirmada a relação 

direta do poder econômico de uma população com a estrutura urbana que lhe 

ampara, evidenciando sinais de diferenciação no direcionamento das políticas 

públicas, caracterizada pela aparente melhor atenção à região que apresenta 

melhor rendimento e reflexos diretos na compreensão da Qualidade de Vida 

regional. Tal fato deve reproduzir-se no município como um todo, pois traduz 

uma histórica linha de condução das políticas públicas, hierarquizando níveis 

de atenção em detrimento da real problemática local, o que merece estudo 

específico à parte, para melhor avaliação dessa dinâmica urbana, buscando a 

transformação qualitativa dos processos de gestão, reduzindo desigualdades e 

fortalecendo o exercício ético governamental, conforme elucidado por FLEURY 

(1997). 
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CAPÍTULO V 

 

Considerações Finais 

 

O fenômeno urbano, como reprodução da ação humana na paisagem, 

conceituando o conjunto que se entende por espaço, deve ser compreendido 

sob a ampla visão de suas interfaces locais, regionais, nacionais e globais. Tais 

relações, em um mundo globalizado, ganham alcance, velocidade e poder de 

transformação inimagináveis. A discussão da questão da Qualidade de Vida, 

muito além da individual, transcende continentes e culturas, procurando 

formulações de bem-estar para as coletividades humanas. Paralelamente, a 

voracidade da economia capitalista produz recursos e desenvolvimento, mas 

também deles segrega e priva populações inteiras, com reflexos significativos 

nos níveis de saúde globais. Como resultado, a sustentabilidade do 

desenvolvimento necessita ser reorganizada, surgindo então uma nova idéia: o 

Desenvolvimento Saudável. Este busca a manutenção da sustentabilidade 

desenvolvimentista, aliada à promoção da saúde coletiva.  

Os níveis de saúde de uma população podem ser entendidos como 

frutos do fenômeno social e do direcionamento das Políticas Públicas, e da 

mesma forma, como fatores primários à existência humana. O processo de 

Territorialização vem espacializar os aglomerados humanos, assim como os 

valores de seus respectivos modos de vida. Os fatores de risco à saúde no 

urbano são inúmeros, podendo ir desde condições ambientais desfavoráveis a 

situações laborais críticas. O enfoque de risco à saúde se torna, portanto, fator 

fundamental na análise da Qualidade de Vida. 

O Planejamento Urbano deve procurar lançar mão de todos os recursos 

disponíveis à análise e compreensão dos fenômenos próprios da cidade. Em 

especial, nesta pesquisa, utilizou-se a conjugação de indicadores sanitários a 

fatores socioeconômicos no entendimento da Qualidade de Vida, para a maior 

parte do município de São José dos Campos. Tal procedimento visa subsidiar 
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as ações dos planejadores com elementos técnicos em busca de um município 

em contínuo desenvolvimento e saudavelmente equilibrado. 

As principais inferências desta pesquisa foram as seguintes: 

 

- Qualidade de Vida, como conceito, varia de acordo com a 

síntese cultural com que cada sociedade considera o seu 

padrão de conforto e bem-estar.  

 

- Da mesma forma, a Saúde, elemento sempre presente em 

descritivos de Qualidade de Vida, também tem sua base 

conceitual histórica e culturalmente determinada. 

 

- Os níveis de Saúde de uma população, assim como o Enfoque 

de Risco relacionado à mesma, são produzidos socialmente, 

sendo influenciados diretamente pela ação das Políticas 

Públicas. 

 

- As Políticas Públicas, desde a tomada de decisão de local de 

uma unidade básica de saúde, até às questões 

macroeconômicas, como a manutenção de oferta de trabalho, 

podem ser poderosos instrumentos dos planejadores para a 

transformação da cidade. 

 

- A promoção de Municípios Saudáveis, com sustentabilidade 

econômica e ambiental torna-se o grande desafio para o 

planejamento urbano neste início de novo milênio, uma vez 

que as Políticas Públicas mostram sinais da necessidade de 

readequação quanto à hierarquização da problemática 

sanitária/social urbana. 

 

- O município de São José dos Campos, considerando sua 

expressão econômica no cenário regional e nacional, e da 
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mesma forma, a rede organizada e hierarquizada de serviços 

de saúde que dispõe, reúne elementos favoráveis à 

implantação de políticas de planejamento urbano que 

promovam o Desenvolvimento Saudável. 

 

- A elaboração do Indicador de Risco-Saúde evidenciou-se como 

um bom método de avaliação de risco sanitário e Qualidade de 

Vida no município, uma vez que agrega coeficientes que são 

influenciados pelo espaço/modo de vida do cidadão, tornando-

se um importante instrumento de orientação à gestão de 

políticas públicas. 

 

- A Análise Integrada de Dados trouxe à tona as desigualdades 

locais e regionais, caracterizando as áreas de abrangência e 

reforçando a máxima da inversão de proporcionalidade entre 

Risco à Saúde e Renda, também hierarquizando, sobre o 

ponto de vista sistêmico, a problemática sócio-sanitária do 

município, fornecendo assim, subsídios ao planejamento 

urbano sob a ótica da Qualidade de Vida. 

 

- De modo geral, a diferença entre a estrutura urbana observada 

nas áreas de abrangência das unidades básicas de saúde do 

Jardim das Indústrias e Jd. Americano é significativa, 

evidenciando um melhor aparelhamento na área onde se 

registra o melhor rendimento, o que configura aparente 

diferenciação na execução das Políticas Públicas voltadas à 

maior atenção à área de melhor renda. 

 

- Por outro lado, cerca de dois terços dos equipamentos de 

atenção básica à saúde (UBS) encontram-se montados nas 

áreas de menor rendimento: 40% em áreas de abrangência 

com faixa até 2 S.M. e 23% em faixa de 2 a 5 S.M., ou seja, 
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este serviço está distribuído no município de modo a 

contemplar preferencialmente regiões onde a população 

apresenta menor renda, fato que sinaliza um coerente 

direcionamento das Políticas Públicas de Saúde quanto à 

implantação de serviços voltada à população com menor poder 

econômico, e conseqüente menor nível de Qualidade de Vida. 

 

Cabe reafirmar que a elaboração do Indicador de Risco-Saúde atendeu 

ao propósito desta pesquisa, na medida que possibilitou a observação da 

distribuição espacial hierarquizada da condição de risco no município, 

espelhando a Qualidade de Vida associada ás Áreas de Abrangência das 

Unidades Básicas de Saúde 

Finalizando, torna-se importante reforçar a idéia de que o município de 

São José dos Campos, por agregar uma boa rede de saúde e dispor, 

atualmente, de políticas públicas favoráveis à sua contínua adequação, deve 

merecer especial atenção de seus planejadores, no sentido de associar à sua 

exemplar expressividade econômica, ações de promoção da saúde. Tal busca 

objetiva uma cidade em permanente desenvolvimento e ascensão do nível de 

saúde, onde a questão da Qualidade de Vida seja subsidiada pela adequada 

gestão das políticas públicas, através de um planejamento urbano consciente e 

devidamente instrumentalizado à promoção do Desenvolvimento Saudável no 

município e voltado à continua melhoria de vida de seus cidadãos. Os 

contrastes evidenciados, como unidades básicas de saúde edificadas em áreas 

de baixa densidade populacional; quadro médico de UBS muitas vezes 

insuficiente, e outras não devidamente alocado; produtividade médica não 

adequada, assim como o índice de Risco-Saúde elevado em quase dois terços 

das áreas de abrangência, devem ser avaliados juntamente à perspectiva de 

que 80% das UBS têm territórios sob responsabilidade sanitária, nos quais os 

rendimentos mensais médios dos responsáveis por domicílios variam da 

ausência de renda à cinco salários mínimos. Esses fatores tendem a se 

complementar no desenho de uma Qualidade de Vida ainda aquém da 

satisfatória, mas que pode ter seu rumo positivamente alterado, através da 
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correta e equilibrada gestão das políticas públicas, visando um município onde 

a Vida tenha Qualidade, Respeito e Sustentabilidade como principal legado às 

futuras gerações, certamente ainda mais saudáveis.  
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