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Figura 1: Fotografia da Avenida Presidente Itamar Franco em Juiz de Fora-década de 1970. 
Fonte: Zaghetto (2011)
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Saúde e o urbano: uma pesquisa exploratória em comunidades com 

presença de negros- estudos de casos em Juiz de Fora- MG 

O estudo apresentado aborda a complexa relação entre saúde e espaço urbano. As 
áreas periféricas urbanas são espaços de vida de populações empobrecidas e 
privadas de adequada infraestrutura urbana e de serviços e são também, 
simultaneamente, áreas de habitação da maioria da população negra. Nessa 
perspectiva, este estudo investiga a percepção dessas populações acerca de sua 
vulnerabilidade socioespacial e seus reflexos sobre a saúde, tomando como sujeitos 
pessoas hipertensas, negras, que habitam em bairros classificados pelo IBGE como 
aglomerados subnormais da cidade de Juiz de Fora-MG. A investigação foi realizada 
por meio de entrevistas semiestruturadas de cunho qualitativo que visaram revelar o 
modo como o processo saúde-doença era compreendido pelos sujeitos e pelos 
profissionais de saúde.  A reflexão sobre esse panorama se baseou na análise dos 
espaços urbanos dos bairros como construção social. A predominância da 
percepção biomédica do processo saúde-doença e a fragmentação das políticas 
públicas no que diz respeito á construção de espaços saudáveis de vida nos leva a 
concluir que a formulação e a implementação de políticas públicas equânimes 
devem considerar as condições materiais de vida, a cultura e estilo de vida de 
distintos grupos populacionais que habitam os espaços urbanos. A geografia e o 
planejamento urbano dialogam diretamente com a qualidade de vida das 
populações.  

 

 
PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE, ETNIA, ESPAÇO URBANO, HIPERTENSÃO 
ARTERIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS. 



 

 

Health and the urban environment: an exploratory study in the presence of 

black people communities: case studies in Juiz de Fora, MG 

ABSTRACT 

 
The presented study it approaches the complex relation between health and urban 
space. The urban peripheral areas are chassis of life of depleted and private 
populations of adjusted urban infrastructure and services and are also, 
simultaneously, areas of habitation of the majority of the black population. n this 
perspective, this study it investigates the perception of these populations concerning 
its social-spatial vulnerability and its consequences on the health, taking as citizens 
people hypertensive, blacks, that inhabit in quarters classified for the IBGE as 
subnormal accumulations of the city of Juiz de Fora-MG. The inquiry was carried 
through by means of semi-structured interviews of qualitative matrix that they had 
aimed at to disclose the way as the process health-illness was understood for the 
citizens and the professionals of health. Thinking about this scenario is based on the 
analysis of urban neighborhoods as social construction. The predominance of the 
biomedical perception of the health-disease and fragmentation of public policies with 
regard to the construction of healthy living spaces leads us to conclude that the 
formulation and implementation of equitable public policies should consider the 
material conditions of life, culture and lifestyle of different populations that inhabit 
urban spaces. The geography and urban planning dialogue directly with the quality of 
life of populations. 
 

KEYWORDS: Health, Ethnic, Urban Space, High Blood Pressure, Public Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O lugar onde as pessoas se encontram é mais do que sua localização no 

espaço geográfico: é aspecto fundamental para a compreensão da saúde e dos 

estilos de vida e atitudes relacionados ao processo saúde-doença. 

Os espaços urbanos são construídos de formas diferentes e essas diferenças, 

que incluem a dimensão socioeconômica, se refletem na saúde das pessoas e das 

populações. As taxas de mortalidade geral, bem como as taxas de mortalidade 

específica por algumas doenças, como as cardiovasculares e a tuberculose são 

relacionadas, na literatura médica e de saúde pública, ao ambiente sociomaterial. 

Assim, as características do lugar de residência têm papel significativo na mediação 

dos resultados de saúde, seja em seu âmbito individual ou coletivo.  

O presente trabalho pretende analisar a influência dos fatores espaciais e das 

políticas públicas sobre a vulnerabilidade para a hipertensão arterial e seus 

agravamentos em indivíduos negros e pardos hipertensos residentes em bairros 

periféricos de uma cidade de médio porte do Estado de Minas Gerais.  

O estudo inicia com uma abordagem geográfica sobre a saúde. O espaço 

urbano é um elemento crítico na análise de indicadores de saúde e condição de vida 

das populações. É notória a concentração espacial de diversos problemas 

interrelacionados como o desemprego, a pobreza e a precariedade da habitação, 

que configuram não apenas situações de exclusão social e econômica, mas 

igualmente, de segregação espacial. O agravamento das doenças crônicas, como a 

hipertensão arterial, é igualmente mais comum nessas condições. É possível, 

portanto, afirmar que a saúde se beneficia se, como política pública, for estruturada 

a partir do espaço de vida da população. 

As questões referentes à estreita correlação entre o processo saúde-doença e 

o planejamento urbano ainda permanecem pouco exploradas como mecanismos da 

promoção de políticas públicas para a efetivação de direitos sociais. A análise da 

diversidade de grupos populacionais inseridos no meio urbano ou rural requer o 
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reconhecimento dos contextos históricos no processo de territorialização, de modo a 

melhor compreender os aspectos da vida social e econômica e seu reflexo sobre as 

necessidades percebidas de saúde.  

O terceiro capítulo trata da necessidade de considerar a saúde urbana, como 

resultado de um conjunto de ações contextualizadas que, tomando a concepção do 

território em suas diferentes formas e expressões e de acordo com a realidade de 

cada local se construa respostas para lidar com os desafios da urbanização e da 

promoção da saúde sob os preceitos de justiça social. 

O quarto capítulo tece considerações acerca da saúde da população negra no 

Brasil, bem como informa sobre as políticas nacionais para essa população. A 

urbanização acelerada e desigual das cidades brasileiras resultou em ocupação 

desordenada do solo em que a população mais pobre frequentemente habita áreas 

mais afetadas pela falta de saneamento básico além do menor acesso à 

alimentação adequada, à educação e ao trabalho.  

A cidade é um espaço capaz de produzir o lugar dos ricos e dos pobres, e as 

possibilidades de superação são diferenciadas para cada indivíduo ou grupo 

populacional. A despeito da melhoria nos indicadores de condições de vida e saúde 

da população parda e negra, estudos recentes ainda mostram que esses são 

inferiores aos da população branca. A redução das desigualdades raciais e garantia 

da equidade na saúde, como previsto em lei, é uma área que ainda demanda 

pesquisa e estudos. 

Por fim, apresentaremos algumas contribuições teóricas sobre a economia e a 

constituição populacional da Zona da Mata Mineira e da cidade de Juiz de Fora, MG. 

Em seguida abordaremos as questões referentes à ocupação urbana dos ex-

escravos em Juiz de Fora, traçando um perfil geográfico e econômico que permita a 

compreensão da segregação urbana e as desigualdades econômicas e sociais 

nesse município, com ênfase em dois bairros: Santa Rita e Dom Bosco. 

A premissa deste estudo é a de que a um dos componentes que influencia a 

alta prevalência da hipertensão arterial na população negra e parda é a segregação 

espacial e social, pois essa população geralmente habita as áreas mais pobres, de 
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terrenos, em áreas com insuficiência ou mesmo ausência de infraestrutura urbana; e 

que, portanto medidas de controle da hipertensão devem considerar o lugar de vida.  

No entanto, é nossa hipótese que esse componente, embora enfatizado em estudos 

acadêmicos, não é percebido como prioritário, seja pelos indivíduos pretos e pardos 

hipertensos, seja pelas políticas públicas municipais de saúde ou planejamento 

urbano. 
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CAPÍTULO 1.  
SAÚDE: BREVE CONCEITUAÇÃO 

As mudanças da vida em sociedade se refletem nos conceitos de saúde ao 

longo do tempo, trazendo para as instituições médicas e para os profissionais em 

saúde novas definições. Assim, com foco na integração das informações, 

abordaremos alguns conceitos sobre saúde relevantes para esta pesquisa. A 

adoção de uma abordagem de saúde condizente com as questões contemporâneas 

potencializa o equilíbrio e a harmonia como as possibilidades do ser humano (no 

âmbito biológico, psicológico e social) para atingir plenamente seu potencial de vida 

(NOGUEIRA; REMOALDO, 2010).  

Ainda segundo Nogueira e Remoaldo (2010), o conceito atual de saúde é 

funcional e adaptativo, ou seja, a saúde é vista como uma construção sociocultural, 

algo que se conquista e se promove. Peiter (2006) propõe um conceito de saúde 

que ultrapassa o indivíduo e incorpora os determinantes históricos e sociais. Este 

autor explica que: 

A saúde é muito mais que não ter doença, e pode ser considerada como um 
estado que no nível individual pressupõe a sensação de bem-estar. No nível 
coletivo, populacional, a saúde insere-se na noção mais ampla de 
condições de vida. Por isso, afirma-se que o binômio saúde-doença, no 
nível populacional, ou melhor, a saúde e os problemas de saúde, são 
construídos socialmente mediante processos. (PEITER, 2006). 

O conceito de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1978) define a saúde como o estado de 

bem-estar físico, mental e social, ao contrário da simples ausência de doenças ou 

enfermidades. Um Sistema de Saúde, por sua vez, é o conjunto estruturado e inter-

relacionado de atores e instituições cujo objetivo principal é a melhoria ou 

manutenção das condições de saúde da população.  

Conceituar a saúde como resultante da estrutura social, econômica, política e 

cultural é um desafio para o gestor público e um imperativo para a implementação 

de políticas públicas e práticas integrativas que considerem as condições e os 

estilos de vida dos diferentes grupos populacionais. Isso significa um diálogo com 
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outros campos disciplinares em busca de novas opções de intervenção e 

possibilidades de desenvolver técnicas voltadas para a promoção da saúde. 

A Constituição de 1988 do Brasil definiu a saúde como direito fundamental de 

todos e dever do Estado, e reconheceu a abrangência de seus fatores 

determinantes e condicionantes, entre eles 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. Nessa ampla conceituação, a saúde da população, ainda 

segundo a Constituição, expressa a organização social e econômica do país. 

(BRASIL, 2002). 

O avanço da democracia, com igualdade entre os homens e justiça social, vinte 

anos após a promulgação da Constituição Cidadã ainda é um desafio para o Estado 

brasileiro que busca desenvolver mecanismos de inovação em respostas às 

questões de saúde pública hoje em curso no país. 

A saúde pública/coletiva é definida genericamente como campo de 

conhecimento e de práticas organizadas institucionalmente e orientadas à promoção 

da saúde das populações (BUSS, 2000). No Brasil registram-se gargalos 

importantes de acesso e qualidade na oferta de serviços em saúde, particularmente 

nos espaços mais pobres. O recorte cor também revela a concentração dos déficits 

na população negra; essas desigualdades se refletem nos dados epidemiológicos 

que evidenciam diminuição da qualidade e da expectativa de vida da população 

negra, tanto pelas altas taxas de morte materna e infantil como pela violência 

vivenciada de forma mais intensa por esse grupo populacional (BRASIL, 2005). 

Um mecanismo utilizado pelo Estado para a melhoria da qualidade da saúde 

são as ações preventivas definidas como intervenções orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas 

populações (CZERESNIA, 2003).  

Outro ponto utilizado pelo Estado no combate às doenças é a promoção da 

saúde, com um recorte tradicionalmente bem mais amplo que a prevenção, com 

medidas que não se dirigem às doenças e sim à obtenção da saúde propriamente 

dita. Os hábitos, atitudes e estilos de vida são compreendidos não como escolhas 
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individuais e sim possibilidades determinadas por condicionantes socioeconômicos 

(CZERESNIA, 2003). 

Uma das recentes estratégias do governo brasileiro para buscar efetivar a 

saúde em sua ampla concepção é a formulação da Política de Nacional de 

Promoção da Saúde, aprovada em 2006, cujo objetivo é promover a qualidade de 

vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes 

e condicionantes sociais. Além do acesso a bens e serviços sociais a política aborda 

modo de vida, condições de trabalho, habitação, moradia, ambiente, educação; lazer 

e cultura (BRASIL, 2010). Tais políticas somente serão implantadas a partir de 

reflexão interdisciplinar e ação articulada às demais políticas governamentais, em 

especial aquelas relacionadas aos espaços físicos e sociais. 

Nesse contexto, as ações de promoção de saúde, também dependem de 

valores individuais, de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo, aliás, 

pode ser dito das doenças (SCLIAR, 2007). Como define Czeresnia (2003), a saúde 

não é objeto que se possa delimitar e seu significado pleno é algo tão amplo como a 

própria noção de vida. Promover a vida em suas múltiplas dimensões envolve, por 

um lado, ações do âmbito global de um Estado e, por outro, a singularidade e 

autonomia dos sujeitos, o que não pode ser atribuído à responsabilidade de uma 

área de conhecimento e práticas. 

Os fatores que influenciam a promoção da saúde devem ser considerados no 

planejamento e na análise da saúde das populações através de uma abordagem 

intersetorial, como, por exemplo, combinar às práticas dos serviços de saúde e às 

ações específicas, a análise do lugar de moradia e a compreensão do modo de vida 

de indivíduos e dos grupos populacionais a que pertencem. 

O campo do planejamento urbano (incluindo desenvolvimento e mobilidade 

urbanos, habitação e saneamento) relaciona-se diretamente ao campo da saúde. A 

oferta de serviços públicos para atender as demandas da população e a definição de 

critérios para estabelecer recortes espaciais de gestão e organização da rede de 

serviços devem considerar a população envolvida e sua vulnerabilidade sócio-

espacial. 
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O conhecimento interdisciplinar e a ação intersetorial são, reconhecidamente, 

necessários para a tomada de decisões no campo das políticas públicas com vistas 

à equidade e à redução da vulnerabilidade. Por equidade em saúde, entende-se a 
ausência de diferenças nas condições de saúde que não só são desnecessárias e 

evitáveis, como também são consideradas desiguais e injustas (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2005). 

O termo vulnerabilidade passou a ser utilizado, na saúde coletiva no começo da 

década de 1980, em decorrência das questões conceituais e operacionais postas 

pela epidemia de AIDS. Diferente do conceito de risco, a vulnerabilidade reintera o 

indivíduo em seu contexto social, incorporando os movimentos sociais e culturais. 

Segundo Porto (2007), o reconhecimento da vulnerabilidade mediante o agravo 

ou doença possibilita a compreensão dos riscos de forma integrada e contextualiza 

as questões éticas, políticas e técnicas que conformam a distribuição dos riscos nos 

territórios e a capacidade das populações de enfrentá-los. A vulnerabilidade às 

doenças e situações adversas da vida distribui-se de maneira diferente segundo os 

indivíduos, regiões e grupos sociais e relaciona-se com a pobreza, com as crises 

econômicas e com o nível educacional (MUNOZ SANCHEZ; BERTOLOZZI, 2007). 

Lia Geraldo da Silva Augusto apontou durante o V Simpósio de Geografia da 

Saúde, realizado em dezembro de 2011 que devemos estudar o território e as 

vulnerabilidades para a saúde sempre em relação às condições macro estruturais de 

toda uma região e os consequentes modos de vida dos grupos plenamente 

caracterizados. Somente através do macro se pode compreender o estilo de vida e o 

cotidiano das famílias. A vulnerabilidade é um aspecto importante das forças 

motrizes dos processos presentes no território em que vivem e trabalham as 

pessoas. O território influencia as condições de saúde de determinada população, 

sendo importantes as indagações: quem? onde? por quê? 

O conceito de equidade em saúde não sugere que todos deveriam ter 

condições de saúde iguais, mas significa, sim, que todos os grupos populacionais 

deveriam ter oportunidades iguais em relação à saúde e que, portanto, não deve 

haver diferenças sistemáticas nas condições de saúde de diferentes grupos. 
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A partir desse conceito, advém o seu oposto, a iniquidade que vem, na 

literatura de saúde coletiva, substituindo o termo “desigualdade em saúde”. 

Iniquidade em saúde são as diferenças injustas, evitáveis ou remediáveis ligadas à 

saúde entre populações no interior dos países ou entre países. Essas iniquidades 

surgem a partir de processos sociais e não são naturais nem inevitáveis. Em alguns 

lugares, o termo “desigualdade em saúde” é usado como sinônimo de “iniquidade 

em saúde”(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2010). 

Para a Organização Mundial de Saúde, a atenção primária é o nível de 

organização de saúde com maior potencial de agir sobre os determinantes sociais. A 

atenção primária está ligada à equidade em saúde e aos sistemas de saúde que 

enfatizam a importância desse nível de atenção (ou seja, da prestação de serviços 

de saúde integrados e acessíveis por médicos responsáveis por tratar da maioria 

das questões de saúde pessoal, desenvolvendo parcerias de longo prazo com os 

pacientes e exercendo a profissão no contexto da família e da comunidade) 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1978; BRASIL, 2009).  

A atenção primária, para ser efetiva, deve trabalhar com setores diferentes, agir 

sobre fatores sociais e econômicos que influenciam as condições de saúde, 

mobilizar a participação das comunidades nos sistemas de saúde e assegurar que o 

desenvolvimento e uso de tecnologias estejam adequados ao seu ambiente e que 

tenham um custo acessível. Assim, na aplicação operacional do conceito ampliado 

de saúde, o objetivo da reforma da atenção primária é levá-la onde as pessoas 

moram e garantir o envolvimento das pessoas em decisões que influenciem seus 

serviços de saúde e trabalhar sobre os principais aspectos relacionados ao ambiente 

físico e social que produzem impactos sobre a saúde, tal como a água, o 

saneamento e a educação. Essa abordagem está codificada na Declaração de Alma 

Ata, de 1978 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1978) e foi reforçada, no 

Brasil, pela Estratégia de Saúde da Família (BRASIL, 2009). 
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1.1 Raça e etnia: conceitos necessários nas pesquisas em saúde? 

 

Uma abordagem que envolve a temática saúde e as questões étnico-raciais 

implica tratar da discussão sobre as desigualdades, discriminação e racismo que 

vigoram na sociedade brasileira. Por isso, a definição dos conceitos de raça e etnia 

em pesquisas científicas demanda uma leitura e revisão dos termos em múltiplos 

contextos, incluindo os historiográficos, sociais e políticos bem como a compreensão 

das concepções, crenças e valores referentes aos conceitos de universalidade, 

equidade e igualdade, e ainda análises nos campos da cultura e identidade. 

O conceito de raça e etnia possui uma diversidade de discursos e avaliações 

nos diversos campos científicos, por isso, abordaremos brevemente algumas 

concepções sobre o conceito de raça e etnia na análise de dois autores a fim de 

compreender de que forma eles orientam determinadas práticas sociais.  

Para o autor Munanga (2004) etmologicamente, o conceito de raça veio do 

italiano razza, que por sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, 

espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente 

usado na Zoologia e na Botânica para classificar as espécies animais e vegetais. O 

autor ainda define que o conceito de raça é morfo-biológico e o da etnia é sócio-

cultural,o histórico e o psicológico descrevendo como exemplo que um conjunto 

populacional dito raça “branca”, “negra” e “amarela”, pode conter em seu seio 

diversas etnias. 

 Ainda de acordo com o autor, o conceito de etnia é um conjunto de indivíduos 

que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; tem uma língua em 

comum, uma mesma religião. Ou seja, uma mesma cultura e moram 

geograficamente num mesmo território. Ainda de acordo com o autor o conceito de 

raça, sempre apresentado como categoria biológica, isto é natural, é de fato uma 

categoria etnosemântica. De outro modo, o campo semântico do conceito de raça é 

determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a 

governam.  
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Na abordagem da autora Nilma Gomes (2011), o uso do termo raça pelos 

sociólogos, antropólogos, psicólogos sociais e educadores, bem como o Movimento 

Negro, não é alicerçado na ideia de raças superiores e inferiores como originalmente 

foi usado pela ciência no século XIX, mas como uma nova interpretação que se 

baseia na dimensão social e política. 

Por outro lado, o conceito de etnia segundo Nilma Gomes (2011), diz respeito a 

um grupo que possui algum grau de coerência e solidariedade, composto de 

pessoas conscientes, pelo menos de forma latente, de terem origens e interesses 

comuns. Já o termo étnico racial traz a conotação das relações imersas na 

alteridade e construídas historicamente nos contextos de poder e das hierarquias 

raciais brasileiras, nos quais a raça opera como forma de classificação social, 

demarcação de diferenças e interpretação política e identitária. Trata-se, portanto, 

de relações construídas no processo histórico, social, político, econômico e cultural. 

Coimbra Jr e Santos (2000), consideram fundamental nos estudos sobre 

desigualdades socioeconômicas e aqueles voltados ao processo saúde-doença em 

particular, a incorporação dos conceitos de raça e etnia como dimensões analíticas.  

As características fenotípicas podem estar diretamente relacionadas às 

estruturas que condicionam o sistema de classes e hierarquias sociais. Pertencer a 

uma dada raça/etnia pode, por si, limitar em muito as possibilidades de mobilidade 

social ascendente e, consequentemente, restringir o acesso a serviços de saúde, 

educação, moradia, saneamento, etc. (COIMBRA JUNIOR; SANTOS, 2000). 

Assim, a classificação racial de uma pessoa está baseada nas características 

fenotípicas como a cor da pele, estatura, tipo de cabelo, cor dos olhos, além do seu 

comportamento social. Por isso, Oliveira (2002), considera importante que nos 

estudos nos quais exista reconhecidamente, a relação entre saúde/enfermidade ou 

que envolvam minorias étnico-raciais, uma abordagem sob duas vertentes 

complementares seja adotada: saúde e enfermidade como resultantes de 

desigualdades sociais e/ou discriminação étnico-racial e saúde e enfermidade como 

resultante de fatores biogenéticos.  
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Como os termos raça e cor fazem parte da formulação da pergunta utilizada 

pelo IBGE, fonte da maioria dos microdados que deram origem aos indicadores 

dessa pesquisa optou-se neste estudo por utilizar o termo raça/cor, compreendendo-

o tal como analisado por Nilma Gomes (2011): uma característica que se relaciona a 

certa classificação social demarca uma diferença e possui tradução no campo da 

política e da identidade com raízes no processo histórico, social, político, econômico 

e cultural da comunidade em que os indivíduos se inserem. 

 

1.2 Determinantes Sociais da Saúde: as interfaces da saúde com outros temas 
de políticas públicas 

 

A área da saúde como política pública se relaciona aos temas de infraestrutura 

urbana, economia, política e sociedade. A Comissão Mundial Sobre Determinantes 

Sociais da Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2011) foi criada para 

publicar essas interrelações cujo eixo central está focado numa rede global de 

formuladores de políticas, pesquisadores, líderes da sociedade civil unida pela 

Organização Mundial da Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010) para 

apoiar o trabalho sobre as causas sociais das doenças e das iniquidades em saúde.  

Uma forma de abordar as questões de saúde de acordo com a CMDSS está na 

expressão “determinantes sociais da saúde” que analisa as questões sociais, 

econômicas, culturais, étnico/raciais, psicológicas e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 

população, ou seja, a correlação direta do conjunto de condições em que as 

pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2011). 

Nessa perspectiva, a CMDSS realizada em outubro de 2011 na cidade do Rio 

de Janeiro teve como temática “Diminuindo diferenças: a prática das políticas sobre 

determinantes sociais da saúde” desencadeou um intenso debate entre os 

pesquisadores da área sobre os determinantes sociais da saúde. De acordo com a 

Conferência Mundial sobre determinantes em saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
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SAÚDE, 2011), seu objetivo principal é o cumprimento da Resolução WHA62. 14: 

compartilhar experiências sobre como enfrentar o desafio colocado pelas 

iniquidades em saúde e como conseguir o compromisso de todos os países de 

implementarem ações factíveis sobre os determinantes sociais. Entretanto, o 

combate às iniquidades em saúde somente pode ser concebido a partir do 

conhecimento das condições de vida e do trabalho dos diversos grupos da 

população (BATISTELLA, 2007). 

Os esforços da Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais Saúde 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2011), também estão centrados em 

combater os determinantes sociais da saúde que mais afetam a população e geram 

estratificação social, ou seja, os determinantes estruturais tais como, como a 

distribuição de renda, preconceito, a discriminação de gênero, classe, etnia, 

deficiência ou orientação sexual e a existência de estruturas políticas ou 

governamentais que estão intimamente relacionados aos mecanismos que reforçam 

ao invés de reduzir as iniquidades em saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2011). 

Os pesquisadores Dahlgren e Whitehead (2007) propuseram em 1991 um 

esquema que permite visualizar as relações hierárquicas entres os diversos 

determinantes da saúde. O esquema explica como as desigualdades sociais na 

saúde são resultado das interações entre os diferentes níveis de condições, desde o 

nível individual até o de comunidades afetadas por políticas de saúde nacionais.  
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Figura 2: Modelo de Dahlgren e Whitehead das relações hierárquicas entre os diversos 
determinantes da saúde. 

 

Fonte: Adaptado de: Fonseca e Corbo (2011).  
 

Nesse sentido, os pesquisadores Dahlgren e Whitehead (2007) partiram do 

seguinte raciocínio: os indivíduos que estão no centro da figura, e têm idade, gênero 

e fatores genéticos que indubitavelmente influenciam seu potencial de saúde final. A 

camada imediatamente externa representa o comportamento e os estilos de vida 

das pessoas. As pessoas expostas a circunstâncias de desvantagem tendem a 

exibir uma prevalência maior de fatores comportamentais, tais como fumo e dieta 

pobre, e também se deparam com barreiras financeiras maiores ao escolherem um 

estilo de vida mais saudável Comissão de Determinantes Sociais de Saúde, 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005). 

De acordo com os pesquisadores, uma das estratégias para a melhoria da 

saúde é a implementação de ações colaborativas entre os setores (“ações 

intersetoriais”), a promoção da participação da sociedade civil, o desenvolvimento de 

políticas para a saúde e, o acesso à informação. Ressalta-se ainda, que os 

determinantes estruturais produzem as posições na pirâmide socioeconômica e de 

estrutura de poder (acesso à educação e ao mercado de trabalho). Esses 
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determinantes que alteram o posicionamento social dos indivíduos acarretam 

iniquidade em saúde. 

Com vistas à melhoria da saúde é preciso que o Governo Federal, Estadual e 

Municipal analise a oferta dos serviços em saúde no sentido da promoção de 

medidas capazes de atender a demanda da população e que incida sobre os 

determinantes sociais. Portanto, vale assinalar que tais políticas devem combinar ao 

estímulo de uma gestão democrática combatendo a distribuição desigual de poder e 

de recursos financeiros. 

Dessa maneira, podemos observar que a saúde depende de ações muitas 

vezes não relacionadas diretamente com o setor saúde. O planejamento e 

desenvolvimento urbano podem ser correlacionados ao processo de saúde-doença 

no âmbito de práticas e proteção da saúde e prevenção de riscos e agravos, pois 

potencialmente ampliam a disponibilidade de moradia a preços acessíveis; 

aprimoram a infraestrutura de áreas privadas de serviços públicos básicos, como a 

oferta de água tratada, saneamento básico, fornecimento de rede elétrica e 

pavimentação de ruas. Desse modo, o planejamento urbano é um dos elementos 

centrais na promoção de comportamentos saudáveis e seguros de forma igualitária 

da população (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2011).  

Durante a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais em Saúde foram 

avaliados e discutidos três núcleos temáticos sobre determinantes sociais da saúde 

considerados como núcleos principais: 

• Reduzir as iniquidades em saúde é um imperativo moral. 

• Melhorar as condições de saúde e o bem-estar promovendo o 

desenvolvimento e alcançar objetivos gerais no campo da saúde. 

• Promover ações em uma série de prioridades sociais que estão para 

além do campo da saúde e que dependem de melhores níveis de 

igualdade em saúde. 

A partir dessa reflexão o fomento à geração de emprego, trabalho e renda é um 

fator para que a economia permaneça forte, mas, é essencial que ações 
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coordenadas em prol da saúde sejam implementadas. As sociedades bem 

sucedidas não são somente aquelas que crescem economicamente, mas também 

as que são sustentáveis e proporcionam um alto grau de bem-estar e uma boa 

qualidade de vida para seus cidadãos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2011). 

O conhecimento sobre os determinantes sociais da saúde deve ganhar 

importância em todas as dimensões da sociedade, pois assim, torna-se mais fácil a 

tomada de decisões em vários setores. Em sua essência, o conjunto de ações do 

governo e os conhecimentos centrados no tema são essenciais para reorientação 

dos serviços de saúde e os programas de saúde pública existente, e que atendem 

os diferentes grupos populacionais. Desse modo, o combate aos problemas de 

saúde como o financiamento, a localização das unidades de saúde, hospitais, tempo 

na prestação dos serviços e competências, e as atitudes dos profissionais da saúde 

e outras barreiras sejam também superadas. 

Nesse contexto, os conhecimentos relativos ao planejamento urbano (incuindo 

desenvolvimento e mobilidade urbanos, habitação e saneamento) auxiliam a 

compreender o que condiciona a saúde e, portanto, o que deve influenciar o 

planejamento em saúde. O atendimento das demandas da população e a oferta de 

serviços públicos, ou a seleção de critérios para definir recortes espaciais de gestão 

e organização da rede de serviços, devem partir da análise da população envolvida 

e sua vulnerabilidade para determinadas doenças.  

A desigualdade entre negros e brancos pode ser observada através de 

indicadores sociais como o acesso à educação e saúde. De acordo com os dados 

do IBGE (BRASIL, 2010) a desigualdade entre brancos, pretos e pardos se exprime 

também na proporção de pessoas que ocupa posições privilegiadas. Na categoria 

de empregadores, estão 6,1% dos brancos, 1,7% dos pretos e 2,8% dos pardos em 

2009. Ao mesmo tempo, pretos e pardos são em maior proporção, empregados sem 

carteira e representam a maioria dos empregados domésticos, possuem pouco 

acesso a bons serviços hospitalares e habitam os locais mais precários nos centros 

urbanos (id,ibid). Assim, com precários rendimentos, os negros possuem poucos 

recursos para cuidar da saúde e como consequência, experimentam níveis de 
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mortalidade mais altos que os brancos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) conforme 

mostra a figura 3. 

 
Figura 3: Percentual de mortes por causas diretas segundo a raça/cor.  

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2005.  

Na figura 3 os indicadores apontam percentuais elevados de óbitos maternos 

principalmente de eclampsia com 23% para mulheres pretas e 20% para mulheres 

pardas que correspondem a uma lógica já esperada e que tem a ver com o aumento 

da pressão arterial durante a gestação. 

É importante destacar que o recorte cor também revela como as desigualdades 

se refletem nos dados epidemiológicos que evidenciam diminuição da qualidade e 

da expectativa de vida da população negra, tanto pelas altas taxas de morte materna 

e infantil como pela violência vivenciada de forma mais intensa por esse grupo 

populacional (BRASIL, 2004). O risco de uma criança negra morrer antes dos 5 anos 

é 60% maior que o de uma criança branca. Seu risco de morte por desnutrição é 

90% maior. 

Portanto, cresce a importância também das mediações, reflexões e 

experiências de pesquisadores de outras áreas como a geografia e o planejamento 
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urbano na temática da saúde através de iniciativas que possam contribuir para 

responder às necessidades sociais na área da saúde pública hoje em curso no 

Brasil.  

Desafios complexos pressupõem ações coletivas entre os atores envolvidos 

(médicos, educadores, planejadores, gestores, etc) para que sejam superados os 

problemas relacionados à saúde da população. É a busca de pactos de 

solidariedade e não de competição com a efetiva participação dos envolvidos em 

todas as etapas da promoção da equidade. Nessa circunstância, verificamos a 

necessidade da compreensão de conceitos importantes para a geografia na 

avaliação do processo saúde-doença. 



31 

 

CAPÍTULO 2. 
GEOGRAFIA E SAÚDE: EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS 

 

Uma abordagem geográfica do processo de promoção e atenção à saúde, 

além dos tradicionais objetos como o espaço, ambiente, população, a saúde e a 

doença deve incorporar em sua abordagem outros elementos como o 

desenvolvimento urbano, a habitação, o saneamento e a cultura. 

A correlação entre geografia e saúde abrange elementos para a análise das 

ferramentas utilizadas por políticas públicas, de forma a enriquecer o debate acerca 

da temática a qual está associada. Ressalta-se que a adoção de uma abordagem 

em saúde condizente com as questões contemporâneas potencializa o equilíbrio e a 

harmonia como as possibilidades do ser humano (no âmbito biológico, psicológico e 

social) atingir potencial pleno de vida (NOGUEIRA; REMOALDO, 2010). 

Nesse contexto, os conhecimentos relativos ao planejamento urbano (incluindo 

desenvolvimento e mobilidade urbanos, habitação e saneamento) auxiliam a 

compreender o que condiciona a saúde e, portanto, o que deve influenciar o 

planejamento em saúde. O atendimento das demandas da população e a oferta de 

serviços públicos, ou a seleção de critérios para definir recortes espaciais de gestão 

e organização da rede de serviços, devem partir da análise da população envolvida 

e sua vulnerabilidade para determinadas doenças. 

 

2.1 Geografia Médica 

 

A geografia médica estuda o aparecimento e a distribuição de determinada 

doença à luz dos conhecimentos geográficos e médicos (LACAZ, 1972). O homem 

submetido a determinadas condições de existência reage de diversas maneiras às 

alterações do meio ambiente. 



32 

 

Assim, a relação entre o homem e o meio ambiente é analisada pelo médico 

grego Hipócrates em 400AC, considerado o pioneiro nos estudos que viriam a se 

denominar geografia médica. Uma das características marcantes das teorias 

hipocráticas foi a revelação da interface entre os fatores do espaço geográfico 

(clima, relevo, hidrografia, solo, distribuição e a densidade da população, ambiente, 

social, cultural) e a medicina. 

A aplicação das teorias de Hipócrates na obra “Dos ares, das águas e dos 

lugares”, separou a espiritualidade da ciência e incluiu o meio ambiente como fator 

determinante para a saúde e para o processo adoecer/morrer (LIMA, C. S., 2006). 

Hipócrates considerava que, para avaliar a origem da doença, deveria considerar o 

ambiente físico, e, portanto, possuir conhecimento geográfico sobre o lugar em que 

o homem habitava. As proposições hipocráticas ganharam evidências no século 

XVIII, período em que o ambiente reapareceu como fator fundamental para 

explicações de epidemias. É o chamado neo-hipocratismo, teoria que estabelece 

uma relação entre o homem doente, a natureza e a sociedade (LIMA, C. S., 2006).  

A geografia médica, no entanto, não seria unanimidade, tornando-se popular a 

partir de 1939, quando o parasitologista russo Pavlovsky lançou a sua teoria sobre 

os focos naturais das doenças humanas, que teria servido de base para as 

atividades de controle de diversas endemias rurais no território soviético. Segundo 

Czeresnia e Ribeiro (2000), uma das mais importantes elaborações teóricas do 

conceito de espaço geográfico vinculado ao estudo de doenças transmissíveis foi 

feita por Pavlovsky na década de 1930. O conceito de foco natural, expressa uma 

apreensão espacial que integra o conhecimento das doenças transmissíveis com a 

geografia e a ecologia. 

Ainda na década de 1940, Maximilien Sorre, geógrafo acadêmico de sólida 

formação clássica, passa a considerar o homem para além de um hospedeiro ou 

vetor de doenças, afirmando que a ação humana poderia alterar a ocorrência de 

agravos à saúde (MAZETTO, 2008). Sorre publicou em 1943 três volumes do 

clássico “Les fondements de la géographie humaine”, onde propõe o complexo 

patogênico como um conceito de integração entre a geografia e as ciências 

biológicas.Os fundamentos biológicos forneceriam uma abordagem conceitual à 

geografia médica que permitia investigações de natureza interdisciplinar. Sorre 
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afirmava que as enfermidades ficariam mais evidenciadas se a ciência geográfica 

estudasse as formas pelas quais os homens organizam seu meio considerando o 

espaço como sua moradia.  

As relações entre o ambiente e a saúde adquiriram uma conotação 

diferenciada no pensamento de Maximilien Sorre, quando integrou os estudos da 

geografia humana aos da geografia física, dentro de uma proposta do geógrafo 

francês Vidal de La Blache, cujo enfoque de estudo foi à biogeografia. A escola 

francesa de geografia de Paul Vidal de La Blache defendia que o objetivo da ciência 

geográfica era o de observar as relações entre o homem e o meio natural. 

De acordo com Nossa (2005), a concepção de saúde e doença passou a ser 

utilizada como recurso para a interdisciplinaridade, característica das ciências 

sociais numa valorização da metodologia qualitativa e da experiência subjetiva. No 

pensamento da Geografia Médica Tradicional havia a aceitação da doença como 

uma ocorrência natural. Porém, gradativamente, passou a haver a compreensão de 

que a ação do homem, ao transformar o meio no qual vive, pode ocasionar certas 

doenças. A percepção desse espaço construído e modificado pelo homem e a 

interligação conhecimentos da sociologia, da economia, da história e do 

planejamento urbano proporcionou o surgimento da geografia da saúde.  

No Brasil, o pensamento da cidade moderna, capitalista e saudável repercutiu 

na ciência geográfica. Em encontros de geógrafos como o Congresso da União 

Geográfica Internacional realizado em 1982 culminou na alteração da terminologia 

de geografia médica para geografia da saúde (PEREHOUSKEI; BENADUCE, 2007). 

A geografia médica no Brasil, que durante muito tempo esteve voltada para a 

localização e descrição das doenças, passou a exigir análise mais crítica entre a 

doença e o ambiente. Um dos eixos da geografia médica contemporânea é 

considerar como fundamental o conhecimento do espaço geográfico e seu contexto 

histórico no processo saúde-doença dos grupos populacionais. 
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2.2 Geografia da Saúde 

 

A geografia da saúde foi reconhecida em 1992 em Washington quando a 

disciplina se institucionalizou como ramo específico da geografia (SANTANA, 2005). 

A geografia da saúde surgiu com a intenção de aprofundar investigações que 

analisassem mais criticamente a relação entre ambiente e fatores sociais na 

ocorrência das doenças, as áreas de localização, de acesso e de utilização dos 

serviços de saúde, a distribuição e localização e difusão das doenças, afastando-se 

do determinismo geográfico da geografia médica para abranger a saúde em sua 

concepção ampliada. 

A geografia médica tradicionalmente se orientou pela epidemiologia, a relação 

entre ambiente e doença, com ênfase nas doenças infecciosas. A geografia da 

saúde ampliou essa abordagem ao incorporar a reflexão e o estudo sobre outros 

fatores determinantes da saúde. Sua base é a preocupação com o desenvolvimento 

do espaço e da doença devido às diversas situações socioeconômica e ambiental e 

suas áreas de influência e o modo de utilização e acesso aos serviços de saúde por 

parte dos indivíduos.  

A geografia da saúde é um espaço nodal de partilha e de partida, útil tanto para 

os geógrafos como para outros profissionais que interagem equipes 

pluridisciplinares nas áreas do ambiente, da sociologia, do planejamento e 

ordenamento do território, da economia e da saúde (SANTANA, 2005). 

Ainda de acordo com Santana (2005), uma das preocupações da geografia da 

saúde as alterações demográficas, aumento da mobilidade das populações, as 

mudanças no estilo de vida das populações, a oferta e consumo de bens e serviços 

de saúde.  

Nesse aspecto, a pesquisa sobre as condições de saúde de determinado grupo 

ou população, em qualquer ambiente (rural, urbano, rico, pobre) possibilita identificar 

os fatores sociais, econômicos, demográficos e suas interrelações na saúde. A 

localização, os riscos ambientais e as situações de vulnerabilidade auxiliam na 



35 

 

identificação de demandas de pessoas e comunidades por determinado recurso de 

saúde e possibilitam estudos mais precisos de acessibilidade física. 

Segundo Santana (2005), o objeto geral da geografia da saúde em síntese é 

proporcionar conhecimentos que sirvam para entender as relações que se 

estabelecem entre as condições da saúde e os resultados efetivos na saúde das 

populações e suas consequências no desenvolvimento do território. A análise 

geográfica da difusão das doenças e os padrões de mortalidade no tempo e no 

espaço, a relação entre a oferta de serviços de saúde e a população a ser atendida, 

a expansão urbana desordenada influenciam o processo saúde-doença. 

Para Perehouskei e Benaduce (2007), a distribuição e localização dos serviços 

de saúde deveriam servir como base para o planejamento de núcleos integrados de 

saúde, com determinação da capacidade de atendimento de cada unidade de 

atenção primária, para uma dada área territorial, denominada área de abrangência, 

que contém a população a ser atendida. Este preceito é a base da organização dos 

serviços de atenção primária no país desde 2006, pela Estratégia de Saúde da 

Família. A Saúde da Família é o melhor exemplo, no Sistema Único de Saúde de 

uma estratégia implementada que considera a relação saúde-território de vida. 

 

2.3 Espaço geográfico e saúde: cenários e desafios 

 

Com uma necessidade de uma abordagem claramente interdisciplinar, o 

conceito de espaço precisar ser considerado com base em múltiplos aspectos 

relacionados às relações culturais, sociais, ambientais e econômicos. O espaço 

geográfico é também o espaço social e deve ser compreendido como um conjunto 

de relações realizadas através de funções e das formas que se apresentam como 

testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente 

(SANTOS, 2008). Considerando essa situação, o espaço é visto como um campo de 

produção das desigualdades, pautado em fatores de inclusão e exclusão. 
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 Assim, ao avaliarmos o estado de saúde das populações devemos 

potencializar as fortes variações espaciais associadas a fatores culturais, 

ambientais, sociais e os físicos dos locais onde as pessoas vivem. Segundo Santana 

(2005), a urbanização e a crescente mobilidade das populações traduzem-se em 

novos problemas de saúde e na globalização de ameaças.  

O pensar e agir em torno da realidade atual nas várias áreas do conhecimento 

e nos diversos setores da sociedade possibilitou como ponto de partida um enfoque 

nas questões de promoção da saúde das populações.  

No campo da geografia, a relação saúde-doença no espaço adquire atenção 

especial, pois algumas doenças estão diretamente associadas aos aspectos 

urbanos. De fato, este é um campo de análise investigativa, cuja integração entre 

pesquisa aplicada e ensino possibilita a produção de conhecimentos que 

contemplem novos formatos de ações atuantes na multicausalidade da doença 

através de uma abordagem da geografia, da medicina e do planejamento urbano.  

O somatório dessas observações e alteração no perfil da morbimortalidade da 

população (redução por doenças infecciosas e aumento da prevalência e óbito por 

doenças crônicas) favoreceu a articulação de espaço e saúde. Desse modo, 

amplificou-se a utilização de ferramentas espaciais como a cartografia e 

geoprocessamento com a finalidade de apresentar as contribuições da geografia e 

da epidemiologia na compreensão das ações de saúde numa determinada dimensão 

do espaço geográfico. 

As ações territoriais desenvolvidas entre os grupos populacionais nas 

apropriações do território são capazes de promover ou não a saúde. Isso pressupõe 

a busca contínua de interlocução entre espaço e saúde, ampliando as possibilidades 

de alcance por parte de todos os indivíduos aos resultados na melhoria de acesso e 

uso dos bens da saúde pública. O papel do geógrafo é importante na investigação 

das variações em saúde e dos fatores (sociais, econômicos e culturais) que 

influenciam a qualidade de vida das pessoas e as possíveis ações de políticas 

públicas (SANTANA, 2005). Todavia, o geógrafo ao analisar as características do 

ambiente físico deve levar em conta as pessoas que estão inseridas naquele 
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espaço, assim como suas condições de vivência  e o comportamento perante a 

saúde e a doença. 

A geografia da saúde ao envolver temas como a climatologia, a urbanização, a 

demografia e o planejamento urbano (SANTANA, 2004) possibilita uma abordagem 

das questões de saúde que evidenciam o modo de vida das pessoas, o acesso aos 

bens de saúde, sua mobilidade no espaço e sua demografia que são fatores 

essenciais na análise e na investigação geográfica dos problemas de saúde e 

causas e consequências das doenças. Assim, o olhar geográfico na investigação e 

aplicação dos diversos serviços de saúde dentro de um determinado espaço e as 

características da população envolvida é objeto da geografia da saúde. 

Segundo Santana (2004), o objeto geral da geografia da saúde em síntese é 

proporcionar conhecimentos que sirvam para atender as relações que se 

estabelecem entre as condições da saúde e os resultados efetivos na saúde das 

populações e suas consequências no desenvolvimento do território. A análise 

geográfica da difusão das doenças e os padrões de mortalidade no tempo e no 

espaço,assim como a relação entre a oferta de serviços de saúde e a população a 

ser atendida e a expansão urbana desordenada influenciam o processo saúde 

doença. 

Nesse sentido, a investigação e análise sobre a localização dos problemas de 

saúde estão diretamente relacionadas ao planejamento urbano. De acordo com os 

autores Perehouskei e Benaduce (2007), a compreensão e o direcionamento dos 

caminhos que analisem os fenômenos que se deseja investigar no campo da saúde 

são eficazes na melhoria da qualidade do atendimento no setor da saúde. A 

importância desse estudo com a geografia da saúde está vinculada a uma 

abordagem da localização dos estabelecimentos dos serviços de saúde como a área 

de abrangência das unidades de atenção primária no território de Juiz de Fora com 

base obtida nos bairros Santa Rita e Dom Bosco. 
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2.4 Espaço urbano, território e saúde: temas de políticas públicas 

 

A cidade é um espaço que engloba o ambiente construído, e nele se 

encontram os aspectos sociais, econômicos, históricos e políticos que determinam a 

composição de uma sociedade. Uma parte dos resultados em saúde depende de 

quem se é e do lugar onde se vive. Segundo Santana (2005), o território é 

simultaneamente uma causa e um efeito dos problemas de saúde, somando-se à 

composição socioeconômica, a etnia e o gênero enquanto variáveis com impacto no 

acesso à saúde e aos cuidados de saúde. 

O lugar onde as pessoas vivem e trabalham, a sua localização no espaço 

geográfico reveste-se de grande importância porque influencia a saúde individual ou 

coletiva. Assim, um desafio para as políticas públicas é a compreensão de que as 

características dos lugares são tão ou mais importantes do que as dos indivíduos no 

entendimento do estilo de vida relacionados à saúde (SANTANA, 2007).  

E este lugar, transformado pelo homem por meio da técnica (trabalho), gera 

uma segunda natureza, um espaço renovado onde se realiza a produção da vida 

(GONDIM, 2008). Deve-se ainda acrescentar que o homem, ocupando determinado 

espaço, o modifica de acordo com suas necessidades, transformando-o em seu 

lugar de moradia e subsistência. Caiaffa et al.(2008) aborda que o conceito de saúde 

deve incorporar o cotidiano dos indivíduos vivendo nas cidades.  

É importante acrescentar em termos de uma análise crítica, duas abordagens 

diferenciadas sobre o território para maior aprofundamento de seu desenho 

estratégico. Na abordagem do geógrafo suíço Raffestin (1993), o território deve ser 

estudado tomando como referência o espaço, é uma relação indissociável, em que o 

território é objetivado por relações sociais, de poder e dominação. Ou seja, as 

relações de poder no território são marcadas por ação e poder que se manifestam 

por pessoas. 

Do ponto de vista de Santos (1994), o conceito principal de território se destaca 

na atuação do capital e do Estado. Esta abordagem prioriza também as ações da 

cultura, da natureza e da política na configuração do território. O espaço mantém 
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uma relação dialética entre a sociedade e a natureza, com uma composição de 

formas variáveis como firmas, produção de fluxos (qualidade e peso político) e fixos 

(qualidade e densidade) de técnicas (econômicas, sociais, culturais, religiosas, etc) e  

as relações de trabalho que contribuem para entender a cidade não só como um 

grande objeto, mas um modo de vida (SANTOS, 2007). 

Pelo exposto, percebe-se que o território é multidimensional, do local ao global, 

constituído por pessoas, redes, cultura. É uma rede de relações tanto no que se 

refere ao alcance social dos bens produzidos pela sociedade moderna, quanto para 

a investigação das realidades sociais mais deploráveis (FARIA; BORTOLOZZI, 

2009). 

Torna-se ainda fundamental uma reflexão sobre a viabilidade e aplicabilidade 

do conhecimento sobre a apropriação e dominação do espaço e sua relação com a 

saúde. Tal conhecimento representa um amplo desafio para o planejamento urbano, 

seja pela capacidade de identificação de áreas inadequadas para moradia, mas 

também por ser capaz de gerar e propor mudanças para a formulação de ações que 

amenizem os impactos causados por essas moradias, atuando na criação de 

espaços saudáveis, evitando a produção de doenças condizentes daquela realidade 

territorial. 

Vale a pena ainda destacar que é no espaço urbano que as ações cotidianas 

das pessoas, e as intervenções sobre a vida, se materializam. As desigualdades 

sócio-espaciais que estão impressas nas paisagens, nos lugares, nas regiões 

revelam o caminhar histórico, as limitações e as possibilidades de sua superação. 

Nessa perspectiva Guimarães, R. B. (2001) reforça que a relação entre a 

saúde e a produção do espaço urbano envolve diversos aspectos da geografia 

urbana: vinculada às pessoas, ao espaço e à informação, a saúde possui teor 

simbólico e significados sociais. O lugar ainda é pouco explorado no campo da 

saúde coletiva.  

O espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente 

processo de transformação. O espaço impõe sua própria realidade, por isso a 

sociedade não pode operar fora dele não sendo impossível estudá-lo distante da 
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sociedade (SANTOS, 2008). 

Na área do planejamento urbano, o debate sobre o território estimula a reflexão 

acerca dos resultados alcançados e desafios colocados aos diversos problemas da 

organização territorial. Nesse cenário, o conceito de território é visto por vários 

autores através de concepções diferenciadas. 

O território é um nome político para o espaço de um país, ou seja, a existência 

de um país supõe um território, mas a existência de uma nação nem sempre é 

acompanhada da posse de um território (SANTOS, 2005). Ainda de acordo com o 

autor, o território usado é sinônimo de espaço geográfico, habitado, abrigo de todos 

os homens, organizações, instituições. Uma mediação entre o mundo e a sociedade 

nacional e local. Outro enfoque sobre a concepção de território é defendida por 

Moraes (2003). 

Território – na concepção clássica da geografia política – como espaço de 

exercício de um poder que, no mundo moderno, apresenta-se como um poder 

basicamente centralizado no Estado. Trata-se, portanto, da área de manifestação de 

uma soberania estatal, delimitada pela jurisdição de uma dada legislação e de uma 

autoridade. O território é, assim, qualificado pelo domínio político de uma porção da 

superfície terrestre (MORAES, 2003). 

O território segundo Haesbaert (2010) é variável também de acordo com o 

contexto cultural e geográfico, encontrando-se desde territórios como “abrigo”, muito 

concretos, entre populações cujos parcos recursos de sobrevivência fazem com que 

ainda dependam diretamente de alguns aportes físicos do meio, até territórios 

vinculados ao ciberespaço, em que o controle é feito pelos meios informacionais, os 

mais sofisticados.  

Os grupos populacionais são específicos e diferenciados, dentro de um mesmo 

território existem diferentes grupos de excluídos, caracterizados de forma social e 

economicamente, também de forma religiosa, étnica e cultural. Por isso, modelos de 

ordenamento territorial flexíveis, que permitam a organização do território voltada 

para a resolução dos problemas de saúde da população é essencial para geração 

de recursos e sua aplicabilidade nos diversos lugares do país.  
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Assim, o ordenamento do território pode ser considerado o lugar de aplicação 

de políticas públicas, designadamente econômica, sociais, urbanísticas e 

ambientais, visando a localização, organização e gestão correta das atividades 

humanas. Ou seja, é ter o conhecimento da atual realidade sócio-territorial dos 

indivíduos, da sua história, das ideias ou intenções para utilizações e 

transformações futuras. 

Para fazer face aos desafios que o tema envolve, o Governo do Brasil 

estabeleceu em 2003, a Lei 10.683/03 (BRASIL, 2007), que conferiu as atribuições 

de cada Ministério, ficando sob a responsabilidade do Ministério da Integração 

Nacional e do Ministério da Defesa o ordenamento territorial do país. 

A crescente complexidade da realidade da saúde da população associada ao 

acelerado e desordenado crescimento populacional urbano, juntamente com o 

modelo de urbanização do país, originou a criação de espaços centrais ricos e 

espaços periféricos pobres. Assim, o ordenamento territorial pode ser considerado 

como uma tentativa de responder aos desafios e demandas por soluções por parte 

dos gestores para o sistema de saúde no Brasil nos espaços tantos ricos como 

periféricos. 

De acordo com Pereira (2009), a desigualdade espacial também se materializa 

na forma de escolha dos lugares que receberão ou não a coleta de lixo, onde serão 

destinados os resíduos de uma produção, o lixo de uma cidade, a construção de 

uma fábrica, o desmatamento / destruição de um ecossistema. 

A Proposta da Política Nacional de Ordenamento Territorial estabelecida pelo 

Ministério de Integração Nacional em 2004 (BRASIL, 2007) tem como princípios: 

• Uso e ocupação racional e sustentável do território. 

• Incorporação da dimensão territorial, e suas especificidades na formulação de 

políticas públicas setoriais. 

• Inclusão social e cidadania. 

• Reconhecimento da diversidade sócio-cultural. 
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Dentre os objetivos principais destacam-se: melhoria da qualidade de vida e a 

utilização racional do território. Outros pontos importantes podem ser observados na 

Política Nacional de Ordenamento Territorial como a redistribuição da população e 

das atividades econômicas em todo o território. 

Nessa perspectiva, a organização do território vai sendo constituída pelas 

ações de planejadores e gestores determinados pelo Estado. A sociedade passa por 

constantes ações de interferência na transformação da paisagem e organização do 

território, sem ser consultada ou mesmo preparada para os resultados futuros. 

Quando se avalia o caminho já percorrido, constata-se não há um recorte específico 

sobre a saúde da população brasileira na organização do território nacional na 

Política Nacional de Ordenamento Territorial, somente referência à qualidade de 

vida desassociada da saúde. 

Os autores Seidl e Zannon (2004), consideram que o conceito de qualidade de 

vida é um termo utilizado em duas vertentes: 

1) a linguagem cotidiana, por pessoas da população em geral, políticos, 

profissionais de diversas áreas e gestores ligados às políticas públicas. 

2) no contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do saber, como 

economia, sociologia, educação, medicina, enfermagem, psicologia e demais 

especialidades da saúde. 

Na área da saúde os determinantes e condicionantes do processo saúde-

doença são multifatoriais e complexos e estão relacionados aos aspectos 

socioeconômicos, culturais, experiência pessoal e estilos de vida. Os conceitos 

apresentados permitem pensar que a promoção da qualidade de vida para ser 

alcançada pela Política Nacional de Ordenamento Territorial, deve também 

considerar a história, as dificuldades, os problemas de saúde enfrentados pela 

população brasileira. 

Na abordagem de Haesbaert (2005), o ordenamento territorial é considerado 

complexo devido o aumento das desigualdades sociais e segregação sócio-espacial, 

territorializar-se é exercer o controle dos movimentos de pessoas, objetos e 

informações que se dão pelo espaço geográfico. Ainda de acordo com o autor, para 
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entender a formação do território é necessário substituir a leitura que temos de uma 

área ou superfície homogênea e com fronteiras estabelecidas. 

Pois o espaço geográfico é moldado por forças políticas, econômicas, culturais, 

simbólicas e naturais e que se configuram de forma diferenciada em cada local. 

Essas complexas combinações acabam por dificultar a construção de “políticas de 

ordenamento do território” que são na verdade o “desordenamento territorial”. 

Administrar a desordem e a exclusão ou precarização das condições sócio-espaciais 

da população que a constitui, passa a ser o grande dilema a ser enfrentado 

(HAESBAERT, 2005). 

O crescimento acelerado e em alguns casos desordenados das cidades 

acarretou impactos na saúde. O controle do espaço é também o alvo do 

pensamento capitalista no sentido de planejar e executar as ações das grandes 

corporações econômicas. Esse controle segundo Camargo e Soares (2009) é uma 

estratégia, pois o planejamento em uma economia na qual o território é nacional, 

mas a economia serve aos interesses internacionais não é democrático com os 

desejos e necessidades locais.  

O ordenamento da sociedade hoje mais do que nunca, passa pela interferência 

direta na organização espacial, onde as formas geográficas são estruturadas de 

acordo com o interesse do planejador a partir da inserção do território específico na 

ordem mundial (CAMARGO; SOARES, 2009). 

O início do século XXI está sendo caracterizado pela globalização, pelos  

sistemas financeiros, pela forte industrialização e produção cada vez mais flexíveis 

no território, ou seja, presenciamos um capital financeiro sem compromissos com os 

lugares, de investimentos e desinvestimentos em mercados financeiros voláteis 

(RUCKERT, 2005). 

De acordo com Santos (2005), o planejamento não deve seguir a ideologia do 

sistema dominante, segundo o qual deve permanecer a pobreza, induzindo o Estado 

a utilizar mecanismos que dão não só a esperança, mas a impressão de que a 

pobreza está diminuindo. Esse modelo de economia internacional determina o 

ordenamento do território através do Estado. São as intervenções do governo que 
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criam o ambiente favorável para a operação das empresas com a melhoria na 

infraestrutura social e econômica (CASTRO, 2009). 

De acordo com as políticas públicas em saúde instituídas pela OMS, o 

ordenamento territorial contribui com a saúde ao configurar as redes de 

equipamentos e serviços no espaço. Ou seja, o ordenamento territorial facilita a 

promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde da população de acordo 

com sua localização geográfica. 

Na concepção de Gonçalves e Miranda (2011) a saúde deve esperar das 

políticas de ordenamento territorial uma minimização dos congestionamentos 

urbanos e o combate à segregação populacional dos territórios mais pobres. Nesse 

sentido, o ordenamento territorial contribui para a organização e distribuição técnica 

social e econômica das políticas de saúde e da distribuição das funções dos 

espaços na promoção da qualidade na construção de territórios saudáveis. 

Ainda de acordo com Gonçalves e Miranda (2011) a equidade territorial na 

disponibilidade de equipamentos urbanos e acesso aos serviços públicos de saúde 

estão alocados em três componentes fundamentais: 

• Uma rede de proximidade e de serviços de transportes que permita a 

mobilidade dos doentes e o acesso aos serviços em condições 

razoáveis de distância-tempo; 

• A generalização do acesso à infraestrutura de telecomunicações 

adequadas. 

• Distribuição e fixação mais equitativa de recursos humanos 

especializados. 

A inserção desses componentes no espaço geográfico orientados por um 

planejamento territorial possibilitaria a equidade e o acesso universal aos recursos 

previstos pelas políticas públicas nacional de saúde levando em consideração o 

local e sua população.  
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Assim, as políticas de planejamento territorial urbano contribuem para modificar 

o modo de organização do espaço geográfico, produto do modelo atual de 

desenvolvimento econômico, a proteção à saúde da população será diretamente 

favorecida.  
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CAPÍTULO 3. 
SAÚDE E PLANEJAMENTO URBANO:  
INTERFACES COM A JUSTIÇA SOCIAL 

 

Na história da saúde pública no Brasil o autor Lima et al. (2005), aponta que o 

país era considerado na metade do século XIX um grande hospital devido à grande 

incidência de doenças como febre amarela e varíola. No início do século XX o 

quadro sanitário do país se agravou obrigando o governo a tomar medidas de saúde 

pública.  

A política atual de saúde no Brasil foi moldada no final do século XX a partir de 

diversos movimentos de diferentes setores da sociedade nos anos de 1980, que 

desejavam a redução da desigualdade no acesso aos serviços de saúde para a 

população brasileira. 

Em 1986 a Conferência Nacional de Saúde propôs a criação de um sistema 

único de saúde. Com base nessa proposta, a Constituição Federal de 1988 criou o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Um sistema de saúde público, universal, equânime 

e integral, baseado nas diretrizes operativas da descentralização, hierarquização, 

regionalização, comando único em cada esfera de governo (municipal, estadual e 

federal) e participação social. O SUS foi regulamentado pelas Leis Orgânicas da 

Saúde (Leis 8.080/90 e 8.142/90). 

O Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2002) reconhece o SUS como um 

processo em construção, com base nos direitos de cidadania e com compromissos 

de equidade e adequação da oferta de serviços de saúde às necessidades e 

prioridades da população brasileira. Os princípios éticos da universalidade, equidade 

e integralidade são avanços propostos pelo SUS. 

No mesmo sentido, é interessante destacar a importância conferida pela 

Estratégia da Saúde da Família como principal meio de expansão e qualificação da 

Atenção Primária à Saúde, que foi expandida e qualificada como estratégia de 
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reorientação do modelo assistencial, com a participação de equipes de diversos 

profissionais da área médica atuando nas Unidades de Atenção Primária. Em 1991, 

o Ministério da Saúde criou o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, cujas 

ações iniciais foram realizadas no combate às elevadas taxas de morbimortalidade 

infantil e materna. 

A concepção do Programa de Saúde da Família está articulada aos parâmetros 

da saúde pública e coletiva. O Programa de Saúde da Família foi concebido como 

um modelo de práticas de promoção proteção e recuperação da saúde, com critérios 

de atenção centrados na família. O cuidado proposto pelas equipes de Saúde da 

Família vai além da avaliação clínica individual, inclui a análise do ambiente físico e 

social apara compreender o processo saúde-doença observando o território em que 

se localizam determinados grupos tendo por base a premissa de que o lugar em 

pessoas moram é importante para a efetivação de projetos de melhoria de qualidade 

de vida. A Atenção Primária desempenha papel fundamental nesse processo. 

A Organização Mundial da Saúde propõe cinco estratégias específicas de 

intervenção na saúde da população urbana; alcançar as populações urbanas pobres 

por meio da assistência básica à saúde, fortalecer o foco da equidade nos 

ambientes saudáveis, inserir maior equidade em saúde na agenda dos governos 

locais e autoridades urbanas, desenvolvendo a capacidade e competência na 

avaliação do impacto dos projetos de desenvolvimento através do planejamento 

urbano (WHO, 2010). 

Outro aspecto significativo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde é 

a definição de temas de interesse global para celebrar, anualmente, o dia mundial da 

saúde. O tema do ano de 2010 foi “Urbanismo e vida saudável para um 

planejamento espacial dos serviços de saúde”. 

A análise das cidades sob a ótica da justiça social é fundamental diante do 

desafio de implantar políticas públicas que beneficiem a população brasileira 

residente nos centros urbanos. Esse enfoque se faz prioritário dada a longa trajetória 

e os desiguais arranjos espaciais característicos do processo histórico da 

urbanização brasileira. A dominação do território por uma minoria (a elite portuguesa 
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seguida, ainda no período colonial, pela elite brasileira), é uma marca que se 

estendeu ao longo dos séculos. 

Para Barzotto (2003), a justiça social pode ser fundamentada no caráter social 

do ser humano. Carente de uma plenitude que só pode ser alcançada na relação 

com outrem, a pessoa humana se vê envolvida em uma rede de relações de dever. 

Um elemento fundamental do conceito de justiça social e sua aplicabilidade no Brasil 

é a igualdade de oportunidades a todos e a distribuição equitativa entre os cidadãos 

dos bens produzidos pela sociedade, o que inclui o direito à propriedade. 

Embora esse princípio de justiça social ainda não seja respeitado nas cidades 

brasileiras,o Estatuto da Cidade o prevê, estabelecendo normas de ordem pública e 

de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana. Assim, os órgãos 

públicos devem conduzir o planejamento urbano considerando o artigo 39º do 

Estatuto da Cidade sobre as condições sociais da cidade guiadas pela justiça social 

e reguladas no Plano Diretor. Isso nos faz refletir sobre a importância de avaliar a 

cidade em diferentes tempos, especialmente na atualidade, buscando romper e 

reorientar as rotas historicamente percorridas, considerando os impactos e impasses 

da urbanização para as minorias. 

De acordo com Santos (2008), no Brasil a injustiça social tem forte componente 

de injustiça histórica. Compreende-se que a questão da formação das cidades no 

Brasil foi historicamente determinante para o processo de segregação urbana, com 

diversos atores disputando, em condições desiguais, parcelas do espaço urbano e 

de suas riquezas. 

Os diversos programas dirigidos às questões urbanas, entre eles a saúde e o 

planejamento urbano, podem se articular mais facilmente tomando a justiça social 

por seu denominador comum, elemento potencial para fomentar a implementação 

integrada de propostas públicas promotoras de mudanças urbanas significativas 

para a população como um todo. 
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3.1 O desafio da saúde urbana no contexto de políticas públicas  

 

A vulnerabilidade social e econômica aumenta o risco de adoecer. Ponto 

importante a considerar é que a cidade é um organismo vivo, que pode contribuir 

para desencadear ou acelerar algumas doenças, como a hipertensão arterial, em 

grupos mais vulneráveis. É no espaço urbano que as pessoas se movem, mantém 

contato umas com as outras, passam por diversos sofrimentos e alegrias, que se 

traduzem na saúde.   

Nesse contexto, saúde e a qualidade de vida são condições básicas e 

prioritárias para o progresso de uma cidade, e necessitam de atenção reforçada do 

poder público e da sociedade. A manutenção da saúde, bem como a prevenção e 

tratamento de doenças, é um direito no Brasil e sua garantia deve ser efetivada pelo 

Estado e cobrada pela sociedade, por meio de participação popular e ações 

intersetoriais como os Conselhos Municipais de Saúde. 

As desigualdades sociais podem ser medidas através de uma escala de tempo 

e espacialmente, e reveladas nas paisagens, nos lugares. Esse marco de 

desigualdade social constitui referências importantes na ação conjunta entre 

pesquisa etnográfica, de saúde e de questões urbanas, seja por suas implicações 

sociais e/ou para resolução de problemas através de políticas públicas. 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) reforçou a importância de 

uma abordagem sobre urbanismo e saúde para a América Latina e Caribe, pelo fato 

da região ser a mais urbanizada e desigual do mundo. Concentrando mais de três 

quartos dos habitantes (433 milhões) nas cidades, e mais de 190 milhões de 

pessoas em situação de pobreza, não há dúvidas: também na América Latina “o 

urbanismo constitui, um desafio para a saúde pública” (PAHO, s/d). 

Em artigo que analisa as perspectivas acerca da condição urbana e a saúde da 

população, David Vlahov et al. (2005) enfatizam que a cidade é mais do que um 

agregado de pessoas com fatores de risco individuais e necessidades específicas de 

saúde: é um ambiente físico e social, e este ambiente, somado aos sistemas de 



50 

 

saúde e serviços sociais, conformam os determinantes primários da saúde da 

população urbana.  

A saúde urbana pode ser compreendida, assim, em seu processo de 

constituição, como o campo complexo do conhecimento sobre a problemática do 

ambiente, da doença e do planejamento; da associação das questões urbanas como 

pobreza, desemprego, violência, poluição e habitação inadequada e seu 

desdobramento em agravos à saúde, como as doenças infecciosas (emergentes e 

re-emergentes), doenças crônicas e violência.  

O reconhecimento da relação saúde/cidade não é novo na área da saúde 

pública, do contrário, data de sua origem, na Inglaterra e França. Alguns autores 

relacionam a ideia da promoção da saúde a esses princípios da Medicina Social da 

Europa da segunda metade do século XIX. No entanto, o termo “promoção da 

saúde” foi usado pela primeira vez apenas em 1945, no bojo do desenvolvimento da 

medicina preventiva, e se ampliou e adquiriu novo significado conceitual na década 

de 1970, em decorrência de questionamentos que buscavam compreender a crise 

do estado de bem estar social que, então, se instituía (BRASIL, 2010). 

Na década de 1950 a urbanização acelerada e desigual em algumas cidades 

do Brasil provocou o êxodo rural (SANTOS, 2008). Assim, alguns desses novos 

migrantes trouxeram também na bagagem as condições de pobreza do campo para 

os centros urbanos e o grande desafio passou a ser a encontrar nas cidades as 

condições socais que almeja principalmente emprego e moradia. 

Segundo Organização Mundial de Saúde (2010), o processo de 

industrialização e urbanização contribuiu para acelerar o processo de doenças 

crônicas como a hipertensão arterial devido principalmente ao intenso ritmo de da 

vida urbana e a mudança de hábitos, em especial os alimentares e relacionados a 

atividade física. A confirmação epidemiológica desta associação é encontrada em 

diversos estudos. Um consolidado abrangente foi publicado em 2010 pela OMS em 

conjunto com o Programa HABITAT das Nações Unidas (UN-HABITAT) na forma de 

relatório internacional sobre as desigualdades em saúde. Esse relatório apresenta 

uma avaliação da origem social, econômica e física das desigualdades em saúde 

nos centros urbanos. 
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Embora cada cidade apresente particularidades e características específicas 

devido ao seu processo histórico, revelado nas paisagens e nos lugares; o atual 

processo econômico e social de globalização atribui a elas algumas características 

semelhantes. A economia flexível acelera as informações e a comercialização, 

modificando a geração de emprego. Esta nova divisão espacial e internacional do 

trabalho, assim como as fases do processo de produção, é distribuída no espaço de 

modo diferenciado entre as regiões centrais (presença de tecnologia e ciência) e as 

periféricas (pouco qualificadas em tecnologia e ciência), e essa desigualdade se 

reproduz em outras escalas. 

Sendo assim, o crescimento dos espaços urbanos é determinados pelas as 

atividades econômicas (por vezes apoiadas pelo poder público), que privilegiam 

setores hegemônicos e a classe com maior poder aquisitivo na sociedade, e 

acarreta a inserção desigual dos homens e dos lugares. A precariedade nas 

relações de trabalho devido às redes de informação, à modernização nos processos 

de produção com a introdução de novas tecnologias e à terceirização acabaram 

repercutindo na demanda do aperfeiçoamento da mão de obra, o que também fez 

diminuir a oferta de trabalho.  

Entretanto, um Estado cuja presença se efetive como elemento regulador do 

mercado não consegue assegurar ações para viabilizar a estrutura da economia e 

ao mesmo tempo amenizar os efeitos que esse mesmo mercado imprime sobre a 

sociedade (SANTOS, 2008). 

 A obtenção de resultados positivos em relação ao estado de bem estar da 

população implica o aumento de bens e serviços públicos, o que muitas vezes vai de 

encontro com ala conservadora da política brasileira. Nessa abordagem, as formas 

de empobrecimento da população, em conjunto com o crescimento acelerado das 

cidades, revelam as características de seu processo histórico, atestando as diversas 

formas de resistência das elites mediante mudanças que possam implicar na 

alteração de seu cotidiano ou mesmo na diminuição de seu poder. 

Sendo assim, estudar o espaço onde os indivíduos estão inseridos é essencial 

para o planejamento de políticas públicas específicas que possam gerar soluções na 

adequação e efetividade das ações locais para a execução de medidas essenciais 
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para a população em questão. O território ao ser analisado como um revelador das 

desigualdades permitirá identificar núcleos urbanos reféns de outros. 
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CAPÍTULO 4. 
SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA 

 

Na III Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias 

Correlata, realizada em 2001 na cidade de Durban, temas como discriminação racial 

e xenofobia foram discutidos com o propósito de incorporar ações de promoção da 

equidade em saúde através do Plano de Ação da Conferência Regional das 

Américas contra o racismo.  

De acordo com Oliveira (2002), no Plano de Ação os governos requeriam que a 

Organização Pan-Americana de Saúde promovesse ações para o reconhecimento 

de raça/grupo étnico/gênero nas questões de saúde e de desenvolvimento de 

projetos específicos para a prevenção, diagnóstico e tratamento de pessoas com 

ascendência africana.  

O Plano de Ação considera primordial para a promoção da saúde da população 

negra a produção de conhecimento científico, pois amplia a informação estatística 

através de estudos e pesquisas qualitativas e quantitativas além do apoio técnico-

científico para que as universidades sejam estimuladas a criar núcleos de estudos e 

pesquisas sobre a saúde da população negra.  

A Conferência Nacional de Saúde da População Negra no Brasil resultou ainda 

na elaboração do Termo de Compromisso n.º 1/2003, assinado entre o Ministério da 

Saúde e a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 

20/11/2003 (DOU de 11/12/2003), com o objetivo principal de sistematizar, no 

âmbito do Ministério da Saúde, a proposta de Política Nacional de Saúde da 

População Negra a ser consolidada nos organismos e instâncias de pactuação do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2005). 

 A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é um instrumento 

para o combate à discriminação étnico-racial nos serviços e atendimentos oferecidos 

no Sistema Único de Saúde, bem como para a promoção da equidade em saúde 

(BRASIL, 2007).  
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Sendo assim, quando observamos a diferença quanto ao status social, 

ocupacional e econômico da população negra em comparação às demais etnias, 

acreditamos que o caminho para a promoção da equidade em saúde neste grupo 

específico requer estratégias diferenciadas para a manutenção da saúde, em geral, 

e para reduzir a prevalência e impactos da hipertensão arterial. 

 

4.1 A hipertensão arterial como um indicador de avaliação em saúde 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (LESSA, 2001).  

A hipertensão arterial sistêmica amplia as dificuldades sociais e econômicas e 

interfere diretamente na qualidade de vida dos sujeitos acometidos. É o principal 

fator de risco para doenças do aparelho circulatório, atualmente a principal causa de 

morbimortalidade (impacto das doenças e dos óbitos que incidem em uma 

população) no Brasil e no mundo. No Brasil, o infarto agudo do miocárdio é a 

primeira causa de óbito, seguida pelo acidente vascular encefálico.  

Cerca de um terço dos fatores envolvidos na gênese da doença pode ser 

atribuído a fatores genéticos (WILLIAMS et al, 1994, apud BARRETO-FILHO; 

KRIEGER, 2003). Entre os fatores ambientais, incluem-se o fumo, o álcool e o 

estresse. Entre os fatores biológicos explicativos da doença está a atividade menor 

de controle das trocas de sódio e transporte de água, básicos no complexo sistema 

de regulação do volume sanguíneo e da pressão arterial. Quando os rins não 

funcionam bem, se produz renina em excesso, elevando a pressão arterial. Os 

negros têm a maior tendência à hipertensão devido à atividade menor desse 

controle, o que constitui um fator biológico de risco para a hipertensão nessa 

população (LESSA, 2001; CRUZ; LIMA, 1999).  
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A etiologia da hipertensão é multicausal. Sua natureza multifatorial inclui 

interações complexas entre fatores genéticos, biológicos e ambientais, bem como 

hábitos e atitudes e acesso a serviços e saúde (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Fatores de risco para a hipertensão.  

1) Sedentarismo: Indivíduos sedentários apresentam risco aproximado 30% maior de 
desenvolver hipertensão arterial em relação aos indivíduos ativos: a atividade física regular 
diminui a pressão arterial. 

2) Tabagismo: associado ao aumento agudo da pressão arterial e ao maior risco de 
doenças cardiovasculares. 

3) Excesso de sal: o sal pode desencadear, agravar e manter a hipertensão. 

4) Bebida alcoólica: o uso abusivo de bebidas alcoólicas pode levar à hipertensão.  

5) Peso: a obesidade está associada ao aumento dos níveis pressóricos. Ganho de peso e 
aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos para hipertensão arterial, 
sendo a obesidade um importante indicador de risco cardiovascular aumentado.  

6) Estresse: excesso de trabalho, angústia, preocupações e ansiedade podem ser 
responsáveis pela elevação aguda da pressão arterial. 

7) Idade: relação direta e linear da PA com a idade, sendo a prevalência de HAS superior a 
60% na faixa etária acima de 65 anos. 

8) Fatores socioeconômicos: A influência do nível socioeconômico na ocorrência da HAS é 
complexa e difícil de ser estabelecida. No Brasil a HAS foi mais prevalente entre indivíduos 
com menor escolaridade. 
Fatores de risco para a hipertensão. Brasil. Ministério da Saúde (2011). Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. 
 

Em 2010, a prevalência da hipertensão arterial na população adulta do Brasil 

foi de 23,3%, e correspondeu à principal causa de hospitalização (Organização Pan-

Americana de Saúde, 2011). 

Além da associação às doenças e eventos cardiovasculares, a hipertensão 

está, ainda, associada a outras doenças e condições crônicas, tais como doença 

renal crônica e diabetes. Essas evidências lhe conferem magnitude, em razão do 

agravamento das condições de saúde do indivíduo, concorrendo para a perda da 

qualidade de vida, para a letalidade precoce, para os altos custos sociais e do 

sistema de saúde (SUS e sistema suplementar).  

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2011), as projeções para as 

próximas décadas apontam para um crescimento epidêmico das Doenças Crônicas 
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Não Transmissíveis (DCNT) na maioria dos países em desenvolvimento, em 

particular das doenças cardiovasculares, neoplasias e diabetes tipo 2. As doenças e 

os agravos não transmissíveis respondem pelas maiores taxas de morbimortalidade 

e por cerca de mais 70% dos gastos assistenciais com a saúde no Brasil, com 

tendência crescente. 

Por isso, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), desenvolveu como meta para 

enfrentamento de doenças como acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão 

arterial, câncer,diabetes e doenças respiratórias crônicas o “Plano de Ações 

Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) no Brasil 2011-2022.  

O objetivo principal desse plano estratégico é conhecer a distribuição, a 

magnitude e a tendência das doenças crônicas e agravos e seus fatores de risco, 

além de apoiar as políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas 

em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco e 

fortalecer os serviços de saúde e de promoção à saúde (BRASIL, 2011). Uma 

parcela importante da população adulta com hipertensão não sabe que é hipertensa. 

Sua alta prevalência em diabéticos representa um risco adicional para o 

desenvolvimento de complicações cardiovasculares. 

 

4.2 Prevalência e fatores determinantes da hipertensão na população negra 

 

Alguns indicativos sobre a hipertensão arterial tornam-se essenciais na 

compreensão da doença. A hipertensão arterial é a principal causa de internações e 

óbitos no país e aparece mais cedo sendo mais grave em negros (OLIVEIRA, 2002). 

Lessa (2001), em revisão sobre a hipertensão arterial sistêmica no Brasil, 

analisou 22 estudos e encontrou prevalência superior a 50% entre as pessoas com 

idade entre 60 e 69 anos e 75% em pessoas acima de 70 anos. Entre os gêneros, a 

prevalência foi de 35,8% nos homens e de 30% em mulheres. Em relação ao recorte 

raça/cor, a hipertensão arterial foi duas vezes mais prevalente em indivíduos negros. 
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A análise simultânea de gênero e cor demonstrou predomínio de mulheres negras 

com excesso de HAS de até 130% em relação às brancas (LESSA, 2001). 

Paixão (2011) analisou os óbitos por hipertensão arterial e diabetes segundo 

cor ou raça e sexo no Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-

2010. Segundo o autor, as taxas de mortalidade por hipertensão arterial, no ano de 

2007, foram superiores nos brancos em comparação aos pretos e pardos. 

Embora a taxa de mortalidade global por hipertensão dos brancos seja superior 

à dos pretos e pardos, a desagregação dos dados por faixa etária evidencia que na 

idade madura e idosa (momento da vida em que este agravo se manifesta com 

maior intensidade), os índices dos pretos e pardos do sexo masculino superaram os 

dos brancos em 50,1%, na faixa de 25 a 40 anos; em 44,0%, na faixa de 41 e 59 

anos e em 24,1%, na faixa dos 60 anos ou mais. O mesmo comportamento ocorreu 

na comparação das razões de mortalidade por hipertensão das pretas e pardas, 

comparativamente às brancas.  

Desde 2006, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) monitora os fatores 

relacionados às DCNT por meio da pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).  

Entre os anos de 2006 a 2009, houve aumento da prevalência de todos os 

fatores de risco pesquisados (diabetes, hipertensão, sobrepeso e obesidade e 

alcoolismo) (Tabela 1). 

Tabela 1. Prevalência da hipertensão, diabetes como 
fatores de risco para as doenças crônicas não 
transmissíveis, Brasil, 2006 e 2009. 
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No estado de Minas Gerais as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

também fazem parte do grupo de doenças com maiores índices de internações 

hospitalares tabela 2. Seguindo os dados nacionais, de acordo com a Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais (2011), a distribuição dos óbitos por DCNT foi 

mais frequente nos indivíduos brancos. Entre os pretos e pardos, verificou-se uma 

maior proporção de mortes violentas e acidentais quando comparados às DCNT.  

 

Tabela 2. Número de internações hospitalares por doenças do aparelho circulatório- 
Estado de Minas Gerais, 2010.  

DOENÇAS      % 

 
Fonte: SIH/ DATASUS-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (2010). 

No estado de Minas Gerais, as doenças crônicas não transmissíveis (DNT) 

também fazem parte do grupo de doenças com maiores índices de internações 

hospitalares, bem como de óbitos (Tabela 2). Seguindo os dados nacionais, de 

acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2011), a distribuição 

dos óbitos por DCNT foi mais frequente nos indivíduos brancos. Entre os pretos e 

pardos, verificou-se uma maior proporção de mortes violentas e acidentais quando 

comparados às DCNT. Entretanto, observou-se que os dados de raça/etnia 

classificados como ignorados são elevados e foram maiores para as DCNT. A alta 

ocorrência de dados ignorados prejudica a caracterização do perfil da mortalidade 

populacional, comprometendo a qualidade desta informação. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, em 2010 

ocorreram 65 óbitos de indivíduos residentes na cidade diretamente relacionados à 
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hipertensão arterial e 1011 óbitos relacionados a doenças cardiovasculares, 

correspondendo a 30% do total dos óbitos, valor que se manteve constante nos 

últimos três anos. Em 2011 foram 39 óbitos devido à hipertensão arterial e 962 

óbitos por doenças cardiovasculares. Os dados de 2011 foram computados até o 

mês de outubro. 

Pinheiro (2009) considerou os dados do IPEA do no ano de 2003, quando o 

SUS foi o responsável por 63,5% dos atendimentos e 69,3% das internações 

ocorridas no país. Quando se desagregam os dados por cor/raça, existe uma 

diferença significativa entre a população branca e negra: para os brancos, 54% dos 

atendimentos e 59% das internações foram cobertos pelo SUS; e para os negros as 

proporções foram de 76% e 81,3%, respectivamente.  

O balanço de despesa com as internações e óbitos por doenças hipertensivas 

e campanhas preventivas com a cobertura e acesso aos serviços básicos é um 

desafio para os orçamentos municipal, estadual e federal que se veem pressionados 

em suas demandas e responsabilidades. Neste contexto, as estratégias para o 

enfrentamento destas questões envolvem a articulação de diferentes setores 

governamentais voltados à promoção da saúde. 

 

4.3 Determinantes da hipertensão arterial: nutrição 

 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada pelo IBGE (2011) entre 2008-

2009 revela que o consumo alimentar da população brasileira combina a tradicional 

dieta à base de arroz e feijão com alimentos com poucos nutrientes e muitas 

calorias. O sódio é considerado um importante marcador da qualidade da 

alimentação, o Ministério da Saúde recomenda que o teor desse nutriente na dieta 

não ultrapasse 2 300 mg para indivíduos adultos. Porém, a média populacional de 

ingestão de sódio no Brasil ultrapassa 3 200 mg. O consumo pizza, carnes 

processadas, salgadinhos industrializados, biscoito recheado e refrigerante foi 

relacionado ao consumo elevado de sódio (IBGE, 2011).  
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A dieta diária rica em frutas, legumes e verduras está abaixo dos níveis 

recomendados pelo Ministério da Saúde (400g) para mais de 90% da população. Já 

as bebidas com adição de açúcar (sucos, refrescos e refrigerantes) têm consumo 

elevado, especialmente entre os adolescentes, que ingerem o dobro da quantidade 

registrada para adultos e idosos, além de apresentarem alta frequência de consumo 

de biscoitos, linguiças, salsichas, mortadelas, sanduíches e salgados e uma menor 

ingestão de feijão, saladas e verduras (IBGE, 2011). 

Ainda de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares a ingestão de 

alimentos saudáveis como o arroz, feijão, peixe fresco e farinha de mandioca, 

“diminui à medida que aumenta o rendimento familiar per capita” (IBGE, 2011). Em 

contrapartida a ingestão de alimentos alto teor de gordura como pizzas, salgados 

fritos, doces e refrigerantes aumentou. Dado interessante divulgado pelo IBGE 

(2011) estabelece uma relação entre consumo de alimentos e local de moradia. A 

ingestão de frutas, verduras e laticínios diet/light está presente na alimentação de 

pessoas com maior renda.  

O consumo de leite desnatado e lacticínios com menor teor de gordura e 

refrigerantes aumenta com a renda e o consumo de refrigerantes “diet” é quase que 

inexistente na menor categoria de renda. As pessoas que residem na zona rural se 

alimentam mais com arroz, feijão, peixe, farinha de mandioca, manga,etc. As 

pessoas que moram na área urbana se alimentam em maior proporção de  

refrigerantes, pães, cervejas, pizzas e biscoitos recheados (IBGE, 2011). 

A análise da Pesquisa de Orçamentos Familiares revelou que a dieta da 

população brasileira mesmo nas diferentes regiões não apresenta um bom valor 

nutricional. Embora o arroz e feijão sejam os itens mais citados pelos brasileiros 

como base alimentar, os resultados da pesquisa mostram que o consumo alimentar 

desses itens está associado com alimentos de teor reduzido de nutrientes e de alto 

teor calórico. Todavia, na população brasileira o consumo muito aquém do 

recomendado para frutas, verduras e legumes e consumo elevado de bebidas com 

adição de açúcar, como sucos, refrigerantes e refrescos, os quais são 

particularmente referidos pelos adolescentes. 

Nesse aspecto, a dieta alimentar da população brasileira é baseada 
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principalmente no consumo de alimentos de alto teor energético e com baixo teor de 

nutrientes configurando numa dieta de risco com déficits em importantes nutrientes, 

obesidade e para muitas doenças crônicas não transmissíveis (IBGE, 2011).  

É importante apontar que, a alimentação é fator essencial na prevenção de 

doenças circulatórias como a hipertensão arterial, recordando que a obesidade é um 

fator de risco. O consumo inadequado de açúcar e gordura saturada pela população 

brasileira é mais pronunciado no sexo feminino e na faixa etária de 14 a 18 anos. 

 Torna-se, portanto de fundamental importância a adoção de ações e a tomada 

de práticas, por parte da sociedade civil e das autoridades públicas de modo a 

solucionar a questão da alimentação inadequada e prejudicial à saúde. 

 

4.4 A segregação espacial e racial da população negra no contexto urbano 

 

A formação das cidades no Brasil foi historicamente determinante para o 

processo de segregação urbana, com diversos atores disputando, em condições 

desiguais, parcelas do espaço urbano e de suas riquezas. Na reflexão de Maricato 

(2006), os territórios de segregação abrigam a maioria da população. Este é um fator 

explicativo para um obstáculo atual ao desenvolvimento urbano: a acumulação de 

terras e imóveis. 

Como reflexo dessa estrutura espacial, as cidades brasileiras conformaram um 

ambiente fragmentado, que se mantém e é reforçado pelo sistema econômico 

capitalista: de um lado, a elite privilegiada, e de outro, muitas vezes sem fronteira 

geográfica precisa os bolsões de pobreza da periferia. 

Na concepção de Barcellos (2008), o espaço geográfico retém a herança 

histórica de épocas passadas e a transforma. No Brasil, a ocupação do território se 

constituiu voltada essencialmente para suprir de mercadorias a metrópole 

portuguesa. Assim, o sistema capitalista estruturou núcleos urbanos ao longo do 

litoral, de forma fragmentada e com funções comerciais organizadas segundo os 
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interesses europeus. Esta estrutura reforçou a divisão de classes na população que 

ali se estabelecia. 

Os principais núcleos urbanos que se formaram ao longo do litoral exportavam 

suas mercadorias e ainda que lentamente se modernizaram, processo que não 

atingiu os núcleos urbanos do interior do país. Neste processo histórico, o grande 

proprietário rural adquiriu caráter político, num ambiente em que “as relações 

pessoais de parentesco, clientela e patronagem e as formas autoritárias de poder 

geradas pelo regime de propriedade, [desmoralizam as] as práticas de self 

government e [...] [marginalizam] a maioria da população livre do processo político” 

(VIOTTI DA COSTA, 1999).  

As mudanças e tendências trazidas pela urbanização no século XX não 

romperam com este padrão, do contrário, potencializaram as estruturas de uso e 

ocupação do solo. O Estado tornou-se um instrumento regularizador dos interesses 

da burguesia, que acabou por concentrar o poder, inclusive, de ordenação do 

território. Na manutenção deste processo de expropriação do trabalho, as 

corporações industriais ampliaram sua abrangência territorial, influenciando os 

rumos das economias e direcionando a políticas de desenvolvimento loco-regionais. 

Segundo a definição de Villaça (2001), a segregação é um processo cujas 

diferentes classes sociais ou camadas tendem a se concentrar cada vez mais em 

diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole. 

A segregação faz com que a população seja incluída marginalmente no 

sistema socioeconômico e com reduzida possibilidade de ascensão, o que acaba 

por torná-la mais vulnerável ao consumo de drogas, ao alcoolismo, à violência, ao 

estresse e à baixa autoestima, que são fatores condicionantes da hipertensão 

arterial. É possível averiguar as diferenciações entre os bairros a partir do perfil da 

população, quanto às características urbanísticas, de infraestrutura, de conservação 

dos espaços e equipamentos públicos (VILLAÇA, 2001). 

A população negra geralmente habita as áreas mais pobres, de terrenos mais 

baratos, em áreas com insuficiência ou mesmo ausência de infraestrutura urbana. A 

crescente complexidade da realidade dessa população com menor possibilidade de 
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acesso ao lazer, emprego, a educação, se constituiu logo após a abolição, que 

originou uma parcela de negros e trabalhadores desempregados que foram expulsos 

dos centros das cidades e migraram para as áreas periféricas (MARICATO, 1997). 

Ainda de acordo com a autora, os pobres brancos e os negros ocupam os morros, 

periferias e várzeas, os menos favorecidos acabam ficando mais expostos às 

consequências da segregação urbana. 

No contexto atual da segregação racial nos espaços urbanos brasileiros uma 

referência a ser pontuada segundo Ruckert (2005, p.33) é a “etnicização do 

território”, ou seja, a delimitação de espaços exclusivos/excludentes onde a 

identidade étnica é um elemento central na definição do grupo e de seu território. A 

desigualdade racial é fruto de um processo complexo no qual se pode identificar a 

ação de diferentes fenômenos: o racismo, o preconceito racial e a discriminação 

racial (JACCOUD; BEGHIN, 2002). Há uma estimativa de que 70% da população 

negra resida em áreas informais como as favelas, ocupações ou invasões (PAIXÃO, 

2003) e em moradias construídas por eles mesmos, deixando suas marcas 

históricas e sócio-culturais na organização destes territórios. 

As estruturas organizacionais e hierárquicas são radicalmente diferentes na 

composição racial do espaço urbano. Desse modo, Santos, H. (1999) considera 

importante uma abordagem de identificação e análise das desigualdades raciais que 

considera o ciclo de vida socioeconômico dos indivíduos, que é grande parte uma 

sequência de etapas marcantes na vida de uma pessoa, entre as quais estão a 

socialização primária, a condição de saúde, a condição de mortalidade, a situação 

educacional, a entrada no mercado de trabalho, a escolha conjugal, a ocupação, a 

renda etc.  

A desigualdade e pobreza urbanas, as precárias condições de moradia e  seu 

impacto nas cidades nos possibilita aumentar o entendimento das disparidades 

espaciais e sociais  nas condições de vida urbana. As relações sociais constituem o 

espaço geográfico e os aspectos materiais também, assim a análise da distribuição 

de serviços urbanos e a segregação social e espacial e a desigualdade urbana têm 

um papel importante na preocupação de abordagens sobre políticas públicas com 

visão de unicidade do urbano dividido. 
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A concentração de renda e riqueza leva inevitavelmente a uma sociedade cada 

vez mais dividida. Uma das consequências é a divisão social e física da estrutura 

urbana, com os pobres se concentrando em alguns setores da cidade e os ricos 

morando nas regiões mais ricas da cidade dividida. As relações sociais através de 

diferentes formas políticas, econômica e cultural manifestam-se conjuntamente 

principalmente quando retratados numa escala geográfica local. 

Importante destacar que as desigualdades de renda nunca vêm sozinhas e 

frequentemente geram disparidades nos sistemas de educação e saúde e nos 

resultados sociais relacionados. É nesse espaço produzido, no qual as diferentes 

formas de ocupação refletem o processo histórico, econômico, social e a diversidade 

cultural, étnica e racial, que estão inseridos grupos populacionais sujeitos à pobreza 

e à discriminação, que os impedem de ter acesso às mesmas oportunidades nas 

cidades, em termos de emprego, educação, saúde, habitação, segurança de posse 

e expressão cultural. 

Pesquisa recente realizada por Soares (2011) junto ao IPEA, de série histórica, 

mostra que houve queda nas taxas de analfabetismo da população na faixa etária de 

15 a 24 anos, principalmente para a população negra. Isso pode ser explicado pela 

inserção escolar dessa população, que se deve ao processo de universalização do 

ensino fundamental. Deve-se ressaltar que para os negros nessa faixa etária, a taxa 

de analfabetismo caiu 7 pontos percentuais entre 1995 e 2005, ao passo que entre 

os brancos essa queda foi de apenas 2 pontos. Mas ainda assim, a proporção de 

analfabetos na população preta/parda era mais de três vezes superior à da 

população branca (SOARES, 2011). 



65 

 

CAPÍTULO 5.  
METODOLOGIA 

 

5.1 Método 

 

Este estudo trata de uma pesquisa qualitativa, cujo enfoque foi o conhecimento 

informal de hipertensos sobre os fatores de risco da doença associados ao local de 

moradia. Essa abordagem foi considerada apropriada pela autora, sendo possível 

conhecer as representações sociais, econômicas e emocionais da hipertensão 

arterial a partir da visão dos doentes que são acompanhados por uma equipe de 

saúde da família. 

Destaca-se que a participação dos profissionais de saúde foi de fundamental 

importância para o debate de um tema de relevância epidemiológica evidenciado 

pela alta prevalência na população brasileira cujos reflexos podem ser avaliados 

pela fragilidade da qualidade de vida. 

Segundo Minayo (2004), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variável.  

A pesquisa não foi financiada por nenhuma agência de fomento e foi submetida 

à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro de Ensino Superior de 

Juiz de Fora (CES/JF) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) por 

envolver seres humanos cujo parecer foi favorável à coleta de dados (Anexo A). 

Trata-se de pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso. Foi estruturada em 

dois bairros da cidade de Juiz de Fora- MG e é composta por análise documental de 

fontes primárias, constituídas por documentos institucionais e da mídia impressa, e 

uma pesquisa de campo. 
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A pesquisa foi realizada nos bairros Dom Bosco e Santa Rita, localizados na 

cidade de Juiz de Fora-MG, com a intenção de compreender a percepção acerca da 

relação entre o espaço urbano e a saúde e investigação das estratégias para lidar 

com tal correlação, de duas perspectivas: a de negros hipertensos vivendo em 

situação de vulnerabilidade sócioambiental e a do poder público nas áreas da saúde 

e planejamento urbano. Os critérios de escolha do bairro foram três: a) alta 

representatividade de residentes pretos/pardos; b) alta prevalência de hipertensão; 

c) localização em diferentes regiões da cidade.  

Investigar uma realidade social pressupõe desvendar um conjunto de 

representações, por isso, nessa pesquisa foram utilizadas as variáveis demográficas 

(sexo; faixa etária; estado conjugal e local de residência); indicativo de 

posicionamento social (categoria profissional, grau de alfabetização); variáveis 

relacionadas à hipertensão (estresse, presença de complicações; tipo de tratamento 

médico consulta mensal; avaliação sobre a sua saúde, pratica de atividade física, 

experiência com a doença); variáveis relacionadas ao estilo de vida (hábitos 

alimentares, relacionamento familiar e a doença, prática de atividade física), 

variáveis de qualidade de vida e saúde (a importância da UAPS no bairro, a 

importância da participação na entrevista, percepção de qualidade de vida, avaliação 

sobre as informações e possibilidades de mudanças quanto ao estilo de vida). 

Para tornar compatíveis as informações dessas variáveis, os sujeitos 

enquadrados nos critérios da pesquisa foram submetidos a um momento avaliativo 

único, mediante a aplicação de questionário com 36 perguntas em 37 habitantes dos 

bairros de Santa Rita e Dom Bosco. Com a entrevista foi possível sistematizar os 

principais problemas vivenciados de forma comum em relação à hipertensão arterial, 

ao bem-estar (lazer, família, educação, saúde), à infraestrutura urbana (transporte, 

saneamento básico, energia elétrica) e o exercício da cidadania. 

A opção pelo número de sujeitos se deu por considerar essa uma boa amostra, 

tendo em vista a natureza do trabalho, que é uma pesquisa qualitativa. Não se 

pretende mensurar a quantidade, mas a qualidade, no caso, o discurso dos sujeitos 

envolvidos, pois através da fala de cada um deles seria possível conhecer suas 

percepções e seus pontos de vista sobre a doença e o seu meio geográfico.  
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A entrevista foi flexível e colaborativa na medida em que as perguntas abertas 

possibilitaram liberdade de expressão, o que facilitou construir um quadro com os 

problemas comuns experimentados nos dois bairros. Para Minayo (2004), um dos 

desafios na pesquisa qualitativa é visualização da questão que norteia o objeto de 

estudo através de vários ângulos e aspectos, e não o número de sujeitos com que o 

grupo será composto. Essas considerações na pesquisa qualitativa permitem ao 

pesquisador observar as sutilezas das relações individuais e coletivas dos sujeitos 

pesquisados e como elas se conectam na complexidade do processo de 

compreensão da realidade investigada. 

A pesquisadora realizou as entrevistas durante o mês de julho de 2011, no 

período matutino e vespertino, o que acarretou a maior participação do público 

feminino na coleta de dados. Os entrevistados foram informados sobre a importância 

da pesquisa e todos assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A escolha dos sujeitos da pesquisa foi aleatória, por parte da autora, evitando a 

concentração indevida de sujeitos dentro de um nível sintomático de hipertensão 

arterial, o que poderia provocar um viés no conteúdo da pesquisa. O perfil dos 

informantes foi direcionado para pessoas que se autodeclarassem pretas ou pardas 

e hipertensas, de ambos os sexos. As pessoas que se autodeclararam pretas ou 

pardas e tiveram o diagnóstico médico de hipertensão arterial foram convidadas a 

participar da pesquisa. A Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

estabelece que na caracterização da população estudada haja a inserção do item 

cor de acordo com a classificação do IBGE. 

Os dados da pesquisa foram analisados estatisticamente tomando por base as 

variáveis de interesse para o estudo, e organizados em tabelas, quadros e gráficos. 

A análise e discussão dos resultados foram realizadas por meio da utilização de 

literatura pertinente no que concerne à hipertensão arterial, geografia e 

planejamento urbano na perspectiva de políticas públicas. O instrumento utilizado 

para a coleta de dados encontra-se no anexo B.  

Em relação às atividades profissionais do setor de saúde, as informações 

foram obtidas através da aplicação de um questionário à psicóloga da Fundação 

Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisas em Nefrologia (FUNDAÇÃO Imepen, 2011), 
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que é referência no atendimento aos portadores de doenças renais, além de ser 

uma importante unidade de apoio aos serviços de saúde públicos da rede municipal, 

estadual e federal, oferecendo suporte técnico e científico relativo aos 

procedimentos de média e alta complexidade. O atendimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) não se restringe ao município de Juiz de Fora, 

abrange também outras localidades dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

O Imepen é conveniado à UFJF e ao Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) do Ministério da Saúde.  

As participações valiosas nas entrevistas das enfermeiras da Unidade de 

Atenção Primária à Saúde dos bairros de Bom Bosco e de Santa Rita que muito 

auxiliam na compreensão do que realmente seja uma Unidade de Atenção Primária 

à Saúde em comunidades carentes, e a chefe do Departamento de Atenção Primária 

da Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora. O instrumento utilizado para a 

coleta de dados encontra-se no anexo B.  

Além da técnica de coleta de dados, a autora participou do “II Seminário sobre 

a saúde da população negra”, realizado em Juiz de Fora, cujas discussões 

acaloradas demonstraram um profundo desencontro entre os diversos setores da 

saúde e de outros setores do poder público municipal. O contato e informações com 

a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Planejamento 

e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Juiz de Fora criou oportunidades e 

ocasiões de confirmar a necessidade de políticas públicas de planejamento urbano e 

de saúde para os bairros pesquisados.  

 

5.2. Caracterização da área de estudo 

 

Juiz de Fora em contexto regional: a Zona da Mata Mineira 

Neste capítulo procuramos traçar um perfil da região da Zona da Mata e da 

cidade de Juiz de Fora, ambas localizadas no sudeste do estado de Minas Gerais, 

enfocando seu papel histórico como importante polo econômico ao longo do período 
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aurífero no século XVIII e contemporaneamente no século XXI. Abordaremos 

também as questões referentes à ocupação urbana dos ex-escravos em Juiz de 

Fora, traçando um perfil geográfico que permita a compreensão da segregação 

urbana e as desigualdades econômicas e sociais nesse município. 

 
Figura 4 Localização geográfica do município de Juiz de Fora 

 
Fonte: Obtido de Oliveira (2005) 

 

5.3 Juiz de Fora:  Características geográficas 

 

O município de Juiz de Fora, localiza-se a sudeste do Estado de Minas Gerais, 

na Mesorregião Geográfica da Zona da Mata Mineira; Microrregião 065 (IBGE), 

pertencente à Região Mantiqueira Setentrional. De acordo com o Censo de 2010, a 

população de Juiz de Fora se declarou de acordo com a cor/raça em: 56,93% de 

pessoas brancas, 14,69% pretas, 27,60 pardas, 0,67 amarelas. 

O município apresenta um relevo bastante diversificado com colinas 

côncavo/convexas e vales, com altitude máxima de 1.104 m e mínima de 467 m 

(Laboratório de Climatologia Geográfica e Análise Ambiental - DEGEO - ICH / UFJF; 

Estação Climatológica Principal de Juiz de Fora; Centro de Pesquisas Sociais / 

Centro de Pesquisas Sociais / Anuário 2009). Geologicamente a área urbana do 

município se assenta sobre o Complexo de Juiz de Fora termo que refere-se 
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originalmente à extensa faixa de rochas granulíticas com direção NE-SW, que aflora 

na região limítrofe entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (NOCE et al. 

2007).  

De acordo com Noce (2007), as rochas de origem charnockitos e kinsigitos 

constituem um extenso sistema de falhamentos que sofreram intensas atividades 

tectônicas. Essas falhas e fraturas são responsáveis pela fragilidade geológica da 

região. A vulnerabilidade à erosão ao longo das encostas íngremes ocupadas por 

pastagens e por moradias possibilita os constantes movimentos de massa de terra, 

principalmente quando se retira a cobertura vegetal. O perímetro urbano do 

município insere-se totalmente no curso médio do rio Paraibuna. 

 

5.4 Aspectos históricos da estruturação urbana de Juiz de Fora 

 

Para compreender a estrutura urbana de Juiz de Fora é necessário conhecer 

suas vinculações com alguns aspectos do seu processo histórico que estão 

diretamente interligados com as transformações políticas, sociais e econômicas na 

escala regional do estado de Minas Gerais. 

A história do Caminho Velho e Estrada Real (Caminho Novo) está diretamente 

relacionada à estruturação urbana de Juiz de Fora devido as atividades econômicas 

que dinamizaram a região. Juiz de Fora, desde seus primórdios, despontou como 

um entrocamento de rotas por onde o ouro era transportado em direção ao Rio de 

Janeiro. 

O Caminho Velho foi na fase inicial das descobertas auríferas a principal rota 

de chegada e de abastecimento da região das minas (gado, açúcar, milho, escravos, 

remédios e armas) interligando as vilas paulistas de São Paulo de Piratininga, Mogi, 

Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá e os portos do Rio de Janeiro 

e de Paraty à primeira zona mineradora. 



71 

 

O período da mineração no século XVIII determinou o desenvolvimento 

econômico e o povoamento na região de Minas Gerais. De acordo com Rocha 

(2008), a Zona da Mata era coberta por densas matas, também denominadas de 

Sertões Proibidos ou Sertões do Leste pelas autoridades da Colônia e da Capitania 

de Minas Gerais que a consideravam uma defesa natural contra o contrabando de 

ouro. 

O Caminho Novo ou Estrada Real surgiu devido à necessidade da Coroa 

Portuguesa em reduzir o tempo gasto entre o centro aurífero de Minas Gerais até o 

litoral do Rio de Janeiro no século XVIII. Desse modo, o Caminho Novo atravessava 

a Serra da Mantiqueira, passava por Santos Dumont, Chapéu D’Uvas, Ewbank da 

Câmara e Juiz de Fora, seguindo por Matias Barbosa, Simão Pereira, Serraria e 

Barra do Piraí, para então cruzar a Serra dos Órgãos e descer até o Rio de Janeiro. 

As primeiras ocupações na Zona da Mata Mineira tiveram início no começo do 

século XVIII, nas proximidades do divisor geográfico Minas- Rio, ou seja, o Rio 

Paraibuna (MERCADANTE, 1973). Os municípios formaram-se graças à proteção de 

um fazendeiro, chefe político local, muitas vezes futuro barão. Esse fato favoreceu 

que arraial do Santo Antônio do Paraibuna pertencesse juridicamente e 

administrativamente até 1850 à Barbacena, quando foi elevado à categoria de vila. 

Em 1853 adquiriu a categoria de cidade e passou a ser chamar Juiz de Fora.  

 

5.5 Constituição do núcleo urbano de Juiz de Fora: primeiros passos 

 

A produção da lavoura cafeeira em Juiz de Fora teve seu início na segunda 

metade do século XIX e logo se tornou o principal produtor da Zona da Mata Mineira 

e um dos maiores em Minas Gerais até o início do século XX principalmente para 

exportação. A população de cativos nas lavouras de café em Juiz de Fora foi em 

torno de 14.368 escravos, sendo a segunda maior população escrava da Zona da 

Mata Mineira (GUIMARÃES, E. S. 2006). A lavoura de café em Juiz de Fora trouxe a 

prosperidade e a urbanização 
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Estrategicamente localizada entre as serras do Mar e da Mantiqueira e próxima 

ao Rio de Janeiro, a cidade de Juiz de Fora respirava os ares da Corte Imperial e a 

elite juizforana ostentava os padrões imperiais. Por isso, era fundamental para a elite 

agrária a rápida configuração e o desenvolvimento do espaço que elegeram para 

investir e multiplicar a parte significativa de seus capitais e, concomitantemente, 

exercer o controle social sobre uma população livre e cativa que crescia em ritmo 

acelerado (OLIVEIRA, 2010).  

Do ponto de vista da formação da cidade, o rio Paraibuna foi o eixo central da 

estruturação urbana de Juiz de Fora.  Com a ampliação do comércio com o Rio de 

Janeiro, o governador da província de Minas Gerais mandou em 1836 construir um 

novo acesso entre os dois estados. Função que foi designada ao engenheiro 

prussiano Fernando Henrique Guilherme Halfeld.  

Halfeld seguiu o traçado do Caminho Novo e a margem esquerda do rio 

Paraibuna, mas ao chegar ao local onde hoje se encontra o Bairro Benfica,  

abandonaou o percurso antigo, atravessou o Rio Paraibuna prosseguiu em direção à 

atual área central de Juiz de Fora, seguindo numa reta de três quilômetros, virando 

depois em curvas para a esquerda, alcançando outra vez o rio. O novo trajeto 

usando o lado direito do rio, fez com que fosse ocupada a colina do Alto dos Passos, 

abandonando assim o núcleo da antiga fazenda de Juiz de Fora. A Estrada do 

Paraibuna deu origem à rua principal, atual Avenida Rio Branco estabelecendo um 

novo povoado com forte crescimento econômico. Estrada Nova- Juiz de Fora- MG 

Nesse cenário, os grupos sociais pobres foram historicamente excluídos e 

espacialmente segregados por um crescimento urbano que acarretou 

comprometimento tanto social como econômico para as áreas periféricas da cidade 

principalmente aquelas localizadas na margem esquerda do rio Paraibuna, distante 

do centro urbano, mas próximo às matas, lagoas e brejos interligados sinuosamente 

entre o rio e a montanha.   

As principais funções urbanas no Brasil no século XX concentravam-se em 

áreas destinadas a produtos para exportação, por isso no período de maior 

valorização do café Juiz de Fora conseguiu atingir a supremacia no cultivo do 

produto, sendo responsável por 60% da produção no estado. 
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Em 1850 iniciou-se a construção da estrada União Indústria para transportar o 

café e encurtar a distância entre o Rio de Janeiro e as províncias de Minas Gerais 

com a autorização de D. Pedro II. O espaço urbano vai sendo produzido com o 

trabalho do povo, mas com valores diferenciados entre ele. 

A formação de bairros pobres em Juiz de Fora se intensificou após o fim da 

escravidão e o início da industrialização com forte apelo à migração campo-cidade. 

Os trabalhadores rurais aglomeram-se nas áreas periféricas, formando um núcleo 

urbano juntamente com os operários das indústrias.  

Para os negros que chegavam à área urbana, a saída encontrada para sua 

permanência na cidade foi fixar-se na periferia. Surgem assim, os núcleos urbanos 

constituídos por pessoas negras como os bairros de São Benedito, Santa Rita, Dom 

Bosco, Santo Antônio (OLIVEIRA, 2010). A constituição desses bairros na área 

periférica aumentou nas décadas seguintes, concentrando uma população de 

negros que passou a dividir espaço com outras pessoas mais pobres. Essa 

marginalização acentuou o traçado dos bairros e determinou a segmentação étnica 

e social em Juiz de Fora (OLIVEIRA, 2010). 

No início do século XX, após o declínio do café, o espaço urbano de Juiz de 

Fora passou a ser habitado por fazendeiros, ex-escravos e os trabalhadores da 

indústria. Essa ocupação no centro urbano da cidade gerou certa preocupação por 

parte das autoridades políticas devido à necessidade de combater a proliferação de 

doenças. Dentre as preocupações com o espaço urbano estavam, dentre outros 

aspectos, as iniciativas de dessecamento de pântanos, a conservação das matas 

nos arredores da cidade, o afastamento de cemitérios do perímetro central e a 

organização do espaço, evitando e excluindo as aglomerações. 

Nessa perspectiva, na primeira década do século XX, a cidade iniciou o 

processo de expansão territorial urbano, com novas construções de casas e redes 

de esgoto. As condições urbanísticas seguiram sempre um padrão europeu,com 

incentivo a grandes construções no centro da cidade,calçamento das ruas, 

saneamento, e o rebaixamento do leito do rio Paraibuna devido as constantes 

inundações.  
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De acordo com Oliveira (2010), o processo de industrialização de Juiz de Fora 

tornou possível o surgimento do proletariado urbano. As atividades voltadas para a 

indústria não conseguiram absorver a mão de obra dos ex-escravos provenientes da 

lavoura cafeeira. O trabalho destinado ao ex-escravo e seus descendentes era 

informal, ou seja, trabalhavam como vendedores ambulantes, músicos, alfaiates e 

pedreiros. A urbanização no período colonial seguiu um modelo burocrático, que 

valorizou e modernizou as áreas centrais devido à economia agrária, enquanto que 

as áreas periféricas interior desconheciam o que ocorria ao seu redor. A elite agrária 

ao governar Juiz de Fora estimulou a urbanização embora mantendo uma economia 

agrária.  

Nas áreas geograficamente localizadas nas encostas dos morros, surgiram os 

bairros periféricos como o Santo Antônio, Santa Cândida, Santa Rita e Alto Três 

Moinhos, dentre outros, que ficam à margem dos investimentos do capital. Esses 

bairros herdaram uma configuração espacial precária, que se mantém com reduzida 

infraestrutura urbana e carência de equipamentos públicos incluindo serviços de 

saúde. A forma de planejamento da cidade de Juiz de Fora proposta por Halfeld e 

Mariano Procópio priorizaram o centro da cidade em detrimento das áreas 

periféricas, caracterizando uma estrutura urbana de forte segregação sócio-espacial 

vinculada ao seu contexto histórico e a geomorfologia da cidade (mar de morro) 

(DILLY, 2004). 

Nas imagens abaixo da cidade de Juiz de Fora pode ser visto o traçado urbano 

desenvolvido por Halfeld que caracterizou uma urbanização planejada da cidade na 

margem direita do Rio Paraibuna. O uso do solo urbano possibilitou o 

desenvolvimento econômico da área, com unidades residenciais e não residenciais 

(comércio e serviços) e com grande valor imobiliário se comparados a área 

localizado na margem esquerda do rio. 
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Figura 5. Juiz de Fora década de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resguardo (2011)  

 

5.6 Juiz de Fora: os planos e a cidade  

 

Em termos de território municipal, o município de Juiz de Fora, está dividido em 

quatro distritos e o distrito sede de Juiz de Fora. O espaço urbano é caracterizado 

por áreas de intensa ocupação populacional e também de pequenos vazios 

populacionais existentes no interior da malha urbana que compreende 

predominantemente espaços vazios e pouco adensados, previstos para a expansão 

urbana da cidade (COSTA; FERREIRA, 2011). 

Desta forma, a compreensão da cidade e do urbano deve levar em conta as 

representações que se fazem no espaço (WHITACKER, 2010). O contexto 

intraurbano de Juiz de Fora permite identificar algumas tendências de sua 

estruturação e como  as diferentes representações espaciais são constituídas  pelos 

diversos segmentos sociais. O espaço e a constituição do lugar passam a ser reflexo 

de uma dinâmica social e econômica em diferentes modos de apropriação. A 

representação do espaço e seu valor simbólico mudam de acordo com os diferentes 

segmentos sociais e diferentes momentos históricos (WHITACKER, 2010). 
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Em 1987 a legislação urbana básica do município foi aprovada; entre 1994 e 

2000. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Juiz de Fora é uma 

Lei Municipal nº 9811 de 27 de junho de 2000, que considerou dentro da mancha 

urbana da cidade doze Regiões de Planejamento subdividas em 111 Unidades 

Territoriais (bairros) que constituem a base territorial para o planejamento da cidade 

devido a possibilidade de crescimento urbano (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 

2004). 

Esse cenário levou-nos a empreender uma pesquisa junto à população de duas 

Unidades Territoriais - Dom Bosco e Santa Rita de Cássia. O perímetro urbano de 

Juiz de Fora (distrito sede) foi delimitado em Regiões de Planejamento e Unidades 

de Planejamento em função de uma ocupação controlada (PREFEITURA DE JUIZ 

DE FORA, 2004). No ordenamento territorial do distrito sede foram identificadas 

doze Regiões de Planejamento como possíveis espaços de crescimento urbano.  

Tendo em vista que a abordagem do território e do ordenamento está 

interligada com a geografia e o planejamento urbano, este estudo delimitou as 

unidades territoriais de Dom Bosco e de Santa Rita de Cássia como áreas de 

pesquisa. O bairro Dom Bosco está respectivamente inserido na Região de 

Planejamento do Centro e o bairro Santa Rita na Região de Planejamento Grama no 

espaço urbano de Juiz de Fora, e serão caracterizados com base em documentos 

institucionais e nas entrevistas realizadas. 

 

5.6.1 Dom Bosco - características gerais do bairro 

 

A área objeto deste estudo está inserida na Região de Planejamento Centro e 

situa-se entre a área de vale da margem direita do rio Paraibuna e a região 

tradicionalmente conhecida como “ Cidade Alta” do município de Juiz de Fora. 

Topograficamente, o bairro se localiza numa área de aclive, de encostas íngremes e 

declividades acentuadas que constituem áreas de risco (PREFEITURA DE JUIZ DE 

FORA, 2004), uma característica predominante  do território juizforano.  
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Figura 6. Bairro Dom Bosco e vizinhança 

 
Fonte: Google Earth 
 

O traçado das ruas do bairro em sua maioria é sem planejamento, com vias 

estreitas, tomadas pelo mato e algumas sem calçamento, presença de grandes 

escadões, com exceção da rua principal, a Avenida Olegário Maciel que é uma das 

principais formas de acesso do centro da cidade à Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF). A área de Dom Bosco também é um dos acessos à Embrapa, Br 040 

(Rio-Brasília), ao aeroporto, Hospital Monte (MENEZES; MONTEIRO, 2010). É 

delimitado a oeste pelo bairro Cascatinha, a leste pelo bairro Paineiras, ao sul pelo 

São Mateus e ao norte pela UFJF, demarcando uma posição social inferior na nesse 

espaço ocupado fato relacionado diretamente à sua formação histórica. 

O bairro Dom Bosco representa até certo ponto uma comunidade de classe 

popular cujos laços de união fundamentam-se no passado de escravidão, 

parentescos e objetivos econômicos comuns. Existem duas versões sobre o 

surgimento do bairro: uma versão descreve que o seu surgimento em 1927 como um 
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loteamento, devido ao baixo preço da terra devido a decadência do café na região. 

Assim, o local tornou-se atrativo para as populações mais carentes principalmente 

aquelas provenientes do sistema de escravidão. A outra versão diz que o bairro foi 

uma área quilombola que recebeu assistência social da Igreja de São Mateus. Uma 

capela foi erguida pela ordem dos Vicentinos no alto da encosta e dedicada a Dom 

Bosco, consolidando assim o nome da localidade e o bairro em formação 

(MENEZES; MONTEIRO, 2010).   

O número de habitantes residentes no bairro Dom Bosco é estimado em 4.735 

pessoas de acordo com os dados do Censo de 2010, sendo que a recorte da 

população segundo cor/raça se caracteriza por preta 37.09 %, parda 31,10%,branca 

29,9% e amarela 0,9%. Quanto ao sexo  existem no bairro 2.264 homens e 2.471 

mulheres. A faixa etária da população se concentra entre 15 a 64 anos de idade com 

69,1% da população residente no bairro. 

A área foi classificada pelo IBGE (2011) como aglomerado subnormal, 

especificamente o do Morro dos Cabritos e o Alto Dom Bosco, ambos localizadas na 

parte alta do bairro. A definição de aglomerado subnormal segundo o IBGE, é um 

conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, 

etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo 

ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e 

estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação dos 

aglomerados subnormais deve ser feita com base nos seguintes critérios:  

a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade 

alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período recente (obtenção do 

título de propriedade do terreno há 10 anos ou menos);  

 b) Possuírem pelo menos uma das seguintes características: urbanização fora 

dos padrões vigentes - refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento 

irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por 

órgãos públicos; ou precariedade de serviços públicos essenciais. 

Segundo o IBGE, no país 11,4 milhões de brasileiros vivem em aglomerados 

subnormais. No Censo de 2010, foram identificados no Brasil 6.329 aglomerados 
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subnormais em 323 municípios (5,8% dos municípios brasileiros), a região Sudeste 

concentrava 145 municípios do país com aglomerados, equivalente a 8,7% dos 

1.668 municípios da região. A cidade de Juiz de Fora possui 14 aglomerados 

subnormais de acordo com os dados preliminares do Censo 2010, Dom Bosco é um 

deles.  

A análise dos dados do Censo 2010 revelou que para os serviços de 

saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo) 

e fornecimento de energia elétrica, o percentual de adequação dos domicílios nos 

aglomerados subnormais era sempre menor quando comparado com as áreas 

urbanas regulares dos municípios onde se localizava (IBGE, 2010).  A origem social 

do bairro Dom Bosco deixou suas marcas conforme demonstra os dados do IBGE 

ao avaliá-lo como aglomerado subnormal. 

 

5.6.2 Concepção do bairro- o lugar e o valor do indivíduo 

 

A carência estrutural do bairro em formação era reiterada pela mídia impressa 

(figura 7). Por mais simples que sejam as características relativas à distribuição 

dessa população segundo sua espacialidade, é necessário correlacionar a 

localização das pessoas e o seu nível social e renda. Como afirma Milton Santos 

(2007), o espaço urbano é diferentemente ocupado em função das classes em que 

se divide a sociedade urbana. Os desequilíbrios existentes entre o bairro Dom Bosco 

e sua periferia, estão diretamente relacionados com a produção capitalista que ao 

longo do tempo que se encarregou de provocar profundas transformações na 

estrutura econômica de áreas periféricas em todo o país. 

Para a apreensão de uma realidade mais ampla do bairro é necessário situá-lo, 

portanto, dentro do contexto social, econômico e espacial que caracteriza a vida 

urbana da população ali inserida. A visita a campo, os documentos institucionais e 

as entrevistas revelam que o bairro é dividido economicamente e espacialmente. A 

maior parte dos habitantes localiza-se na parte mais alta do bairro, são em sua 



80 

 

maioria pretos e pobres, com habitações precárias, populares e de ocupação mais 

antiga.  

A outra área do bairro se localiza na parte mais baixa, de ocupação mais 

recente, com prédios residenciais e lojas, a maioria da população é branca. Para 

estudar configuração territorial do bairro é necessário estudar suas classes sociais. 

O processo de formação do bairro se faz de modo diferenciado tanto pela posição 

espacial e temporal, mas também pela posição econômica de duas populações 

distintas que ocupam a área (SANTOS, 2007). 

Uma forte distância social, resultante das diferenças das condições de vida e 

da cultura hierárquica da sociedade brasileira, tornou o bairro Dom Bosco de fácil 

contraste na sua base territorial. Nas entrevistas, na parte alta do bairro, os 

moradores expuseram seus sentimentos de pertencimento à comunidade e 

localidade, num espaço tornado lugar, como caracterizado por Santos (2008): o 

espaço é resultado da geografização de um conjunto de variáveis e de sua interação 

localizada.  
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Figura 7. Dom Bosco é uma das áreas mais populosas de Juiz de Fora 

 
Fonte: Jornal Tribuna de Minas, 10 de abril de 1999. Biblioteca Municipal de Juiz de Fora-
Setor de Memórias. 

 

Na parte baixa do núcleo urbano do bairro, o sentimento de pertencimento não 

foi observado na fala dos entrevistados. Esse sentimento é voltado para o bairro 
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limítrofe, o São Mateus, caracterizado por como área urbana nobre e de classe 

social média/alta. A pesquisa realizada nessas áreas mostrou como os seus 

moradores procuravam demarcar seus espaços através de isolamento e pouco 

contato com a população da parte alta. Essa ação é caracterizada por Ribeiro 

(2009), como o medo de contaminação pela pobreza devido à proximidade territorial. 

De acordo com Santos (2008), os lugares e as variáveis sociais mudam de 

papel, de valores à medida que a história vai se fazendo. O bairro Dom Bosco 

adquiriu uma simbologia e significado diferenciados pelos moradores também pela 

aparência física adquirida ao longo do tempo. Pela abordagem de Ribeiro (2009), na 

relação entre espaço urbano e espaço social prevalecem as defasagens entre a 

estrutura urbana e a realidade social decorrentes de tempos históricos na sociedade. 

Na parte mais alta do bairro, os domicílios não possuem uma infraestrutura 

adequada, ausência de pintura na maioria das casas ou casebres, as ruas não 

foram planejadas e algumas sem calçamento e sujas.  É uma paisagem na qual os 

moradores da parte baixa não desejam fazer parte, pois demonstra que os 

elementos sociais não mudaram e que as condições econômicas e aquela 

comunidade não evoluíram (SANTOS, 2008). O autor ainda enfoca que quando o 

homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história 

desconhece,cuja memória lhe é estranha,esse lugar é a sede de uma vigorosa 

alienação (SANTOS, 2007). 

De fato, prevaleceu entre os moradores residentes na parte baixa do bairro um 

sentimento de não pertencimento ao lugar ao perceberem o bairro Dom Bosco como 

o bairro do medo, da violência, da pobreza e da desconfiança.  

 

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como 
produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no 
território. Esse valor vai mudando incessantemente, para 
melhor ou pior, em função das diferenças de acessibilidade 
(tempo, frequência, preço), independentes de sua própria 
condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma 
função, até mesmo o mesmo salário têm valor diferente 
segundo o lugar em que vivem: as oportunidades não são as 
mesmas (SANTOS, 2007, p.107). 
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Figura 8. Traficantes e ladrões impõem rotina de medo no D. Bosco 

 
Fonte. Jornal Tribuna de Minas, novembro de 2006. Biblioteca Municipal de Juiz de Fora-
Setor de Memórias. 

As condições de localização geográfica dos domicílios estão engessadas nas 

condições sociais. Para começar, à medida que vai subindo o morro, aumenta a 

dificuldade de acesso da população às fontes de informação, cultura, educação, 

saúde, justiça, serviços, etc., sejam em razão de suas atividades ou recursos 

financeiros. 

Dentro do bairro, duas áreas, o Morro dos Cabritos (figura 9) e o Alto Dom 

Bosco (figura 10), ambas localizadas na parte alta do bairro foram classificadas pelo 

IBGE como aglomerado subnormal. São áreas extremamente carentes de 

infraestrutura urbana, com déficits socioeconômicos. No Alto Dom Bosco a 

população residente segundo cor/raça é composta em 74% por pretos e pardos e 

26% por brancos.  
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Figura 9. Área do Alto Dom Bosco. 

 
Fonte: Google Earth. 

 

Figura 10. Área do Morro dos Cabritos. 
 

 
Fonte: Google Earth. 

A expansão quantitativa do capital produtivo associada às pressões do 

movimento imobiliário determinou o avanço de circulação de serviços e residências 

novas a aglomerações urbanas. O solo urbano do Dom Bosco passou a concentrar 

novas aglomerações urbanas com a construção de imóveis privados como o 

Hospital Monte Sinai e o Shopping Independência.  
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Para Sposito e Sant'anna Neto (2010), os novos centros comerciais, de 

serviços e de atividades, localizados em áreas periféricas são determinados por 

interesses econômicos e oportunidades fundiárias e promoções imobiliárias. Mas 

isso não significa que a população daquela área periférica irá ter acesso e usufruir 

dos benefícios dos novos fragmentos urbanos. 

Segundo Menezes e Monteiro (2010), o bairro de Dom Bosco é um dos 

principais eixos de crescimento e desenvolvimento da cidade, o bairro vem sofrendo 

com atos e ações que fragilizam os direitos básicos à cidade especialmente a 

população mais pobre e tradicional do bairro.  

 
Figura 11. Residência no Dom Bosco 

            
Fonte: Foto da autora. 

 

Essa territorialidade com limites pré-definidos representam a concentração 

econômica de instituições públicas e privadas de grupos comerciais e de serviços 

cujos equipamentos respondem, em parte, às exigências do capital produtivo e 

produzem novos fluxos urbanos no interior da cidade em função do consumo e dos 

serviços. 
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De acordo com Sposito e Sant'anna Neto (2010), o comportamento dos 

grandes conglomerados econômicos é cada vez mais ditado por interesses 

fundiários, com gestão produtiva, financeira e tecnológica. Assim, a especulação 

imobiliária promove uma nova imagem urbana, marcada pelo modernismo que se 

materializa numa nova centralidade territorial. O planejamento, ou ordenamento 

territorial não pode assim ser reduzido a uma simples justaposição de técnicas que 

desenhariam um traçado ideal materializado facilmente, mas um processo de 

disputa que busca equilibrar os imperativos econômicos e sociais (SPOSITO; 

SANT'ANNA NETO, 2010). 
Figura 12. Dom Bosco: Habitantes reivindicam melhores condições de vida       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal Tribuna de Minas,03 de fevereiro de 2001. Biblioteca Municipal de Juiz 
de Fora-Setor de Memórias. 
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5.6.3 Bairro Santa Rita 

 

O bairro de Santa Rita de Cássia está situado na Região de Planejamento de 

Grama. Geograficamente, o bairro localiza-se na região leste de Juiz de Fora, pela 

margem esquerda do rio Paraibuna. O bairro Santa Rita como é mais conhecido 

possui limites com os bairros Nossa Senhora Aparecida ao sul, a leste com o Bom 

Jardim e o Alto Três Moinhos, ao norte com o Marumbi e a oeste com o bairro de 

Nossa Senhora Aparecida. A topografia do bairro é marcada por acentuada 

declividade, com áreas de escorregamentos e deslizamentos de encostas 

consideradas de risco pela Defesa Civil da cidade. Paralelamente, verifica-se a 

proliferação de ocupações por população de baixa renda, em condições precárias, 

desprovidas de qualquer infraestrutura urbana. 

As matérias na imprensa escrita denunciam historicamente a precariedade da 

vida. No entanto, como veremos adiante, existem diferenças históricas e sociais,  

indicadores sociais e demográficos entre os bairros que se refletem na percepção da 

saúde, do ambiente e nas ações para melhoria da qualidade de vida. 
 
Figura 13. Vila Santa Rita de Cássia: “De bom, mesmo, nosso bairro não tem nada” 

 
Fonte: Diário da Tarde, 07 de julho de 1975. Fonte: Biblioteca Municipal de Juiz de 
Fora-Setor de Memórias. 
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De acordo com os dados do Censo 2010, o bairro Santa Rita possui 6.159 mil 

habitantes. 97% dos domicílios são do tipo casa, 1,8% apartamento e 1,2% casa tipo 

vila, sendo 79% próprios quitados, 12% alugados e 6% cedidos. O abastecimento de 

água por rede geral e a coleta de lixo por serviço de limpeza atendem a 97% dos 

domicílios; e 85% recebem energia elétrica de companhia de distribuição aferida por 

um medidor por domicílio. Ainda assim, há 15 domicílios cujo abastecimento de 

água é feito por poço ou nascente na propriedade, e 13 sem energia elétrica. 

Figura 14. Bairro Santa Rita 

 
Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora. 

 

5.6.4 Representações do Bairro 

 

Assim como o bairro Dom Bosco, o bairro Santa Rita também se originou em 

meio ao conjunto de transformações econômicas pelo qual a cidade de Juiz de Fora 

passou em razão da decadência da economia cafeeira e o início do processo de 

industrialização na cidade, cenário em que surgiam e se agravavam questões socio-

econômicas.  
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Nos novos fluxos populacionais dirigidos ao município, os migrantes pobres 

ocupavam as áreas periféricas; e o bairro Santa Rita foi uma dessas áreas. 

Conhecer a história do bairro é necessário de acordo Maricato (2011), para 

combater o analfabetismo urbanístico, devido a ignorância generalizada sobre o 

espaço geográfico e urbano no Brasil. A mesma autora aponta para a existência, no 

Brasil, da convivência da cidade formal, constituída pelas moradias e construções 

valorizadas pelo mercado imobiliário em locais com boa infraestrutura, saneamento 

e serviços com a cidade informal, caracterizado por moradias precárias situadas em 

locais desvalorizados pelo capital imobiliário, sem investimento público (Maricato, 

2011). Essa situação é observada, igualmente, na cidade de Juiz de Fora. 

 
Figura 15. Vila Santa Rita evidencia: Falta de consciência de loteadores 

 
Fonte: Jornal Diário Mercantil,19 de julho de 1967. Biblioteca Municipal de Juiz de 
Fora. Setor de Memórias. 

A área do bairro Santa Rita pertenceu ao coronel Francisco Tostes, que após o 

declínio das lavouras de café na década de 1920, começou a loteá-la, tendo como 

responsável em cuidar e vender as terras o Sr Bernadino Purgato. Os primeiros 

moradores a se instalarem no local foram os libertos vindos da zona rural, 

trabalhadores pobres e imigrantes de outros municípios. Os moradores promoveram 

a abertura de ruas e a localização de minas para o abastecimento de água. Eram 

locais sem urbanização e infraestrutura, denominados pela historiadora Mônica 

Ribeiro (2004), de verdadeiras ilhas em torno da área central.  
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Gradativamente o bairro foi crescendo, com um padrão de ocupação de 

invasão em terrenos públicos ou privados. A paisagem do bairro Santa Rita como 

um todo, retrata a justaposição de barracos, vielas, ruas, escadões, becos e casas 

inacabadas, caracterizada como área de risco social devido à presença de fatores 

de vulnerabilidade à saúde, barreiras geográficas e culturais, que se refletem em 

indicadores de saúde abaixo dos padrões de referência. Destaca-se, sobretudo, o 

alto índice de desemprego presente na localidade, o que consequentemente gera 

problemas ligados à violência, drogas e extrema pobreza.  
 

Figura 16.Vista do bairro Santa Rita 

 
Foto da autora. 
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Figura 17. As múltiplas carências do bairro Santa Rita. 

 
Fonte: Jornal Tribuna de Minas, 09 de abril 1983. Biblioteca Municipal de Juiz de 
Fora-Setor de Memórias. 

Barreto (2010), em seu Levantamento Populacional e Étnico nas Áreas de 

Risco Físico em Juiz de Fora, realizado junto à defesa Civil de Juiz de Fora, 

constatou que no bairro Santa Rita existem 1.616 famílias em áreas de risco, sendo 

que a população residente de acordo com cor e raça é de 378 residentes que se 

consideram brancos e 1.238 residentes que se consideram pardo/pretos.  

As áreas de privações no bairro Santa Rita são espaços de vida de pessoas 

carentes e pobres. Esse espaço é simultaneamente local onde são falhas as 

oportunidades que possibilitam melhorar a qualidade de vida e promoção da saúde. 
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A privação sociomaterial dos lugares, seu impacto na qualidade de vida e saúde dos 

indivíduos tem suscitado políticas públicas dirigidas às múltiplas facetas da privação 

dos territórios (NOGUEIRA, 2007). 

 

5.6.5 Propostas urbanísticas 

 

Os problemas urbanos se perpetuaram e agravaram nas décadas de 1980 e 

1990 sendo reconhecido pelos moradores, veiculado na imprensa leiga (figura 17 e 

18) e constatado por levantamentos locais. A naturalização das carências é 

denunciada numa reportagem, que as trata como ocorrências normais da periferia. 

Diferentemente do Bairro Dom Bosco, no bairro Santa Rita um projeto de 

ordenamento territorial foi implantado em 2002, na área da Vila Sô Neném. O projeto 

Nosso Bairro O Habitar- Brasil/BID foi “criado pelo Governo Federal, em parceira 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, financia Estados e municípios, 

com o objetivo de capacitar os administradores locais a resolverem os problemas 

habitacionais da população com renda de zero a três salários mínimos” (BRASIL. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006). 

O Programa HABITAR BRASIL BID foi idealizado como um projeto piloto para 

financiar obras e ações nos municípios capitais de estado ou integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerados urbanos. Desde 2005 estão encerradas as inscrições 

para entrada de municípios beneficiários do Programa, que prossegue na 

implementação dos projetos e ações contratados. De 1999 até 2005 foram firmados 

contratos de repasse com 119 municípios (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2006). 
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Figura 18. As carências (normais) da periferia. 

 
Fonte: Jornal Diário da Tarde, 9 de setembro de 1983. Biblioteca Municipal de Juiz 
de Fora-Setor de Memórias. 
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As diretrizes do programa são coerentes com os conceitos de promoção da 

saúde e de integralidade das políticas públicas: para que as ações políticas 

integradas, focadas no desenvolvimento da população se viabilizem, diversos 

âmbitos (trabalho e renda, educação, cultura, lazer, cidadania) devem ser 

considerados. Na Vila Sô Neném, localizada no bairro Santa Rita, o projeto de 

Urbanização de Assentamento Subnormal - UAS, no âmbito do Programa Habitar 

Brasil BID atendeu a 184 domicílios. 

De acordo com o desenho urbanístico do Estatuto da Cidade, o bairro Santa 

Rita e a Vila Sô Neném são considerados Áreas Especiais de Interesse Social 

(AEIS-2) áreas ocupadas por favelas e núcleos habitacionais de baixa renda, onde 

foram implantados programas de regularização urbanística e fundiária, respaldados 

pela delimitação legal dessas áreas (ESTATUTO DA CIDADE, 2010). 

A perspectiva da superação da vulnerabilidade social na Vila Sô Neném é 

diferente do Bairro Dom Bosco, pois contou com ações políticas diversificadas e 

combinadas pelo poder público: um projeto de urbanização e infraestrutura executou 

a drenagem e pavimentação de ruas, propiciou a melhoria do sistema de iluminação 

pública, a contenção e estabilização de encostas, a recuperação de áreas 

degradadas, serviços de terraplanagem, construção de acessos públicos e abertura 

de via. No que se refere à provisão de serviços essenciais básicos foi construída 

uma creche comunitária, um centro comunitário, quadra de esportes com vestiário e 

quanto às habitações, a construção de 19 unidades habitacionais básicas, além do 

programa de melhorias habitacionais (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA. CENTRO DE PESQUISAS SOCIAIS, 2006). É possível observar os melhores 

indicadores sociais, comparativamente ao bairro Dom Bosco (gráficos 4 a 9). 

A incorporação da unidade territorial do bairro Santa Rita, como unidade de 

intervenção urbana pelo poder municipal esteve fortemente ancorada no Estatuto da 

Cidade, cuja finalidade é a função social da propriedade, definindo como regular a 

propriedade urbana de modo que os negócios que a envolvem não constituam 

obstáculo ao direito à moradia para a maior parte da população, visando, com isso, 

combater a segregação, a exclusão territorial, a cidade desumana, desigual e 

ambientalmente predatória (MARICATO, 2006). 
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Para contemplar todas as ações e desenhar estratégias de intervenção 

capazes de abranger diversas necessidades locais, o projeto social, denominado de 

Trabalho de Participação Comunitária (TPC), teve como objetivo promover a efetiva 

participação dos moradores nas ações desenvolvidas na área, desde a etapa do 

planejamento, implantação, acompanhamento e avaliação, através do incentivo e 

fortalecimento da organização comunitária (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA. CENTRO DE PESQUISAS SOCIAIS, 2006). 

O projeto HABITAR BRASIL BID na Vila Sô Neném constituiu uma experiência 

local de inclusão social que buscou dar respostas no campo da proteção para uma 

população em situação de intensa vulnerabilidade. Evidentemente que uma 

estratégia adequada de intervenção e de superação da pobreza envolve a 

articulação entre políticas e ações de diversas áreas de governo. As ações do 

governo mobilizaram toda a população do bairro Santa Rita nas políticas de 

inclusão, o possibilitou diagnosticar as demandas e necessidades múltiplas e 

fragmentadas na provisão de bens e serviços. 

Para que de fato o projeto HABITAR BRASIL BID conseguisse produzir efeitos 

a longo tempo para as demandas específicas de vulnerabilidade da população, ele 

necessitaria intervenções contínuas e da adesão das diversas secretarias 

municipais, gerando ações e planejamento permanente e pautado, sobretudo de 

políticas sociais- educação, saúde, assistência social. A atenção ao bairro Santa 

Rita como um todo, enquanto unidade de intervenção implica estratégias de 

participação comunitária, ampliação de oferta e do acesso aos serviços públicos 

mantidos ou gerenciados pela administração pública.  

Outro ponto a ser considerado aqui enfatiza que as mudanças objetivas e 

traçadas pelo projeto necessitam do envolvimento de atores governamentais e 

também da população local para que as intervenções realizadas no bairro possam 

atingir longos períodos de tempo, a fim de que estas sejam de fato capazes de 

produzir alterações duradouras nas condições de pobreza desse território.  
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CAPÍTULO 6. 
SAÚDE, ETNIA E O URBANO: 

PERCEPÇÕES 

Após a aplicação de um questionário em 37 residentes hipertensos dos bairros 

de Santa Rita e Dom Bosco, foi possível sistematizar os principais problemas 

vivenciados de forma comum em relação à hipertensão arterial, a) ao bem-estar 

(lazer, família, educação, saúde), b) à infraestrutura urbana (transporte, saneamento 

básico, energia elétrica) e c) ao exercício da cidadania. 

Para esses entrevistados a visão refletida da doença demonstra os 

sentimentos vivenciados dentro de um quadro de adoecimento, que provoca um 

desequilíbrio emocional, social e econômico em suas vidas. Outro dado importante a 

mencionar é o fato de que, não há conhecimento por parte dos entrevistados sobre 

as causas, efeitos ou se os problemas emocionais representam a doença em si. A 

causa real da doença aparece como desconhecida na fala dos entrevistados. A 

hipertensão arterial é vista, ao mesmo tempo associada como um problema de 

nervosismo, ansiedade, alimentação. 

Foi interessante observar a percepção dos entrevistados sobre os 

comportamentos de risco para hipertensão arterial, mas os resultados encontrados 

demonstraram que o consumo de bebidas alcoólicas e comidas gordurosas, a falta 

de atividade física e o uso em excesso do sal de cozinha é uma prática 

predominante entre os sujeitos entrevistados, o que não é recomendado pelo 

Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010). 

 Dessa forma, observa-se que o conceito da doença hipertensiva para os 

entrevistados pode ser considerado como um reflexo de uma determinada formação 

cultural na qual estão inseridos. Para melhor compreensão dos significados e 

representações da doença, é importante levar em consideração o fator das 

condições sociais e econômicas desses entrevistados, que são geradas por 

determinadas representações e comportamentos sociais. 
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6.1 Características sociodemográficas dos sujeitos do estudo 

Perfil da amostra com 37 entrevistados 

A influência dos determinantes individuais integra as variáveis que estão 

diretamente relacionadas com o estado de saúde dos bairros. Assim, indicadores 

como a idade, gênero, cor/raça determinam uma diferente concepção da doença 

hipertensiva, e nesse sentido são responsáveis por diversos cuidados com a saúde, 

o que diretamente influencia na intervenção do poder público na saúde de uma 

população. Dos 37 entrevistados observamos que mais de 80% dos indivíduos são 

do sexo feminino e acima de 60% anos.  

 

Figura 19. Distribuição da população entrevistada nos bairros Dom Bosco (n 
=17) e Santa Rita (n=20) por sexo e faixa etária. 
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Todavia, é importante destacar a prevalência da HA nas mulheres e idosos, 

pois os mesmos estão mais expostos aos fatores de riscos para a hipertensão 

arterial. A hipertensão arterial afeta mais o sexo feminino principalmente devido ao 

uso prolongado de contraceptivo oral e a menopausa, além do fato de provocar 

complicações para a mulher principalmente durante a gestação e o parto. A 

participação em menor número de entrevistados do sexo masculino é devido ao 

horário em que a coleta foi realizada, ou seja, durante o horário de trabalho da 

maioria dos homens.  

O fator idade adicionado à hipertensão arterial  agrava-se quando há relação 

de dependência para mobilidade, ingestão dos medicamentos, visita ao médico, 

associação com outras doenças além de ser um fator que influência no risco de 

acidente cardiovascular com lesão em algum órgão. 

A qualidade de vida do idoso depende do nível de renda, do acesso aos bens 

públicos, aos serviços de saúde e à proteção social. Segundo a Secretaria de 

Assistência Social (2009), a renda mensal de alguns moradores do bairro Dom 

Bosco é em torno de R$ 71,00 e no bairro Santa Rita varia de R$ 71,00 a R$ 152,00, 

o que é evidenciado no grupo pesquisado 4 idosos estão com dificuldades 

financeiras, pois não possuem nenhuma fonte de renda, seja ela privada ou 

benefícios previdenciários conforme relato de 2 deles:  

                                                                   
[...] “eu não tenho nenhuma fonte de renda, sempre trabalhei em casa de 
família aqui em Juiz de Fora, mas nunca assinaram minha carteira, hoje fica 
difícil eu aposentar [...] Eu vivo aqui com minha filha e minhas netas, e 
tenho que aguentar esse barulho que você tá vendo aí [...] os remédios eu 
pego lá no posto de saúde”. (Moradora de Santa Rita). 

                      

[...] ”não sou aposentada não [...] trabalhei mais de 20 anos numa casa lá 
no bairro São Mateus, sem carteira assinada, naquele tempo empregada 
não tinha essas coisas.Tive que parar de trabalhar porque um tacho de 
água quente caiu em mim. Fiquei muito doente, agora meu filho tá vendo se 
consigo aposentar, já tive dois derrames”. (Moradora do Bom Bosco). 

 

Os dois relatos embora em locais diferentes retratam a pouca valorização da 

mão de obra da classe trabalhadora. Essas mulheres trabalharam por vários anos 

sem ter seus direitos trabalhistas garantidos por lei. Atualmente essas moradoras 
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vivem com familiares, em precárias condições de habitação e conforto, marcadas 

também pelos efeitos da hipertensão arterial. 

A moradora do bairro Santa Rita possui 67 anos de idade e se movimenta com 

o auxílio de uma bengala, dorme em uma cama feita de uma porta e o quarto foi 

construído com a madeira que sobrou de uma construção. Já a moradora do Dom 

Bosco possui 69 anos de idade, é diabética e cria um bisneto em um quarto 

insalubre (porão) que foi cedido pelo vizinho, sobrevive com doações de uma igreja. 

No item composição familiar se verifica uma variação bastante significativa nos 

percentuais atribuídos aos bairros. No Dom Bosco o número de moradores numa 

mesma residência é maior do que no bairro Santa Rita.  

 
Figura 20. Composição familiar nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 

 

Em relação ao estado civil dos 65% entrevistados são casados, com 

composição familiar distinta entre os dois bairros: percentual de mais elevado para o 

Dom Bosco. Outro item que apresenta resultado próximo é a etnia, mais de 80% dos 

entrevistados se autodeclararam pretos. 
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Figura 21. Etnia nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 

 
 

O fator alfabetização permite apreender formas de privação múltiplas. Os 

indivíduos considerados como analfabetos vivenciam questões problemáticas que 

influenciam até mesmo na hora de tomar os medicamentos, é necessário que se 

faça desenhos nas embalagens (do sol e da lua) identificando os horários previstos 

para a ingestão dos medicamentos. Os valores do item escolaridade mostram que 

alfabetização varia entre os bairros 44% são analfabetos no Dom Bosco e 17% no 

bairro Santa Rita. O ensino fundamental considerado na pesquisa do 1º ao 5º ano 

faz parte da maioria da vida dos entrevistados. Esses valores que são significativos 

diante da privação material, de trabalho e de saúde. 

 

Figura 22. Escolaridade nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 
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O baixo nível de escolaridade também é refletido diretamente no mercado de 

trabalho. De acordo com o IPEA (2011), os negros têm os salários mais baixos e têm 

dificuldade de acesso a cargos com melhores remunerações. Este fato foi observado 

nessa pesquisa, havendo associação do menor nível educacional e renda inferior, 

bem como menos recursos para cuidar da saúde e dificuldade no acesso aos bens e 

serviços de saúde e desigualdade no acesso à informação.  

 

[...] Eu comecei a estudar mas tive que parar para poder trabalhar e 
ajudar em casa. Só sei escrever meu nome [...] e de vez em quando 
falta umas letras [...] como eu não sei ler, eu sempre trabalhei como 
Doméstica [...] Agora como aposentada é que eu recebo o salário e 
fico feliz. (Moradora Santa Rita) 
[...] Eu estudei até a 5ª série, depois comecei a trabalhar como babá 
e deixei os estudos prá lá. Ficava muito cansada, eu tinha que ajudar 
minha mãe, hoje eu ganho 1 salário no hospital Monte Sinai como 
auxiliar de serviços gerais. (Moradora do Dom Bosco).          
 
 

6.2 Perfil clínico 

 

O tempo de diagnóstico da hipertensão arterial na amostra estudada foi medido 

através do autorelato dos pacientes em anos e apontam a prevalência mais elevada 

na primeira década de diagnóstico no bairro Dom Bosco e na vigésima década no 

bairro Santa Rita. A distribuição da doença hipertensiva concentra-se principalmente 

entre familiares.  

 

 

 

 

 

 



102 

 

Figura 23. Tempo de diagnóstico da doença nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa 
Rita (n=20) e familiares hipertensos. 

 
 

Em relação aos conhecimentos sobre a causa da hipertensão arterial, os 

resultados demonstram que entre 20% e 30% do grupo estudado não tem 

conhecimento clínico dos riscos da doença. De acordo com as respostas obtidas nas 

entrevistas e nos relatos individuais, os entrevistados estabelecem relação entre as 

emoções e a ocorrência da doença. 

 
Figura 24. Fatores de risco nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 

 
 

Entretanto, não há clareza se esta relação é de causa, efeito ou se os 

problemas emocionais representam a doença em si. Além disso, percebemos que a 

hipertensão arterial é concebida, ao mesmo tempo, como problema do parto, de 

alimentação, e nervosismo. A relação hereditariedade e doença é desconhecida 

pelos entrevistados mesmo afirmando serem filhos de pais hipertensos ou ter outros 

vínculos familiares com a HA. 
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O fator nervosismo aparece como o causador principal do aumento da pressão 

arterial, na realidade os problemas familiares desencadeiam o nervosismo.  

 
Figura 25. Causa da hipertensão nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 

 
 

A briga com os filhos, as preocupações financeiras, a violência e as drogas, 

são acontecimentos específicos que ocorrem no cenário familiar e no lugar de 

moradia que acabam por refletir em outros fatores de risco para o aumento da 

pressão arterial. 

 

[...] Essas crianças (netos) me deixam muito nervosa, minha pressão sobe e 
eu tenho que ir lá no posto de saúde. Quando corta a luz eu também não 
gosto, porque eu não gosto de ficar sem luz, [...] a energia elétrica de sua 
casa é da casa de minha filha). (Moradora do Dom Bosco). 
 
[...] Eu fico nervosa quando eu chego lá em cima no posto de saúde 
 
 e a médica não veio. Parece que vou explodir, minha cabeça dói,eu penso, 
subi esse morro à toa. (Moradora Santa Rita). 

 

Os entrevistados recebem atendimento e medicamentos de profissionais de 

saúde, possuem uma longa história de doença e antecedentes familiares para a 

hipertensão, os mesmos apresentam grau elevado de desconhecimento da etiologia. 
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6.3 Perfil socioeconômico 

 

A importância do saneamento e da oferta de água tratada para a saúde e o bem-

estar das pessoas é reconhecida por todos, mas existem desigualdades locais e 

regionais no que diz respeito ao saneamento, além de deficiências nos sistemas de 

eliminação e coleta de dejetos com disparidades na oferta entre os grupos sociais. 

Verificou-se em ambos os bairros fracas condições de habitação e de conforto 

nas residências, localizadas em áreas de forte declive, construídas com materiais 

precários, sem escritura do terreno, de ocupação irregular e alguns casos sem 

saneamento básico. Esses entrevistados estão expostos a situações ambientais de 

risco que comprometem a saúde. O preço do solo e da habitação influencia 

diretamente a localização do terreno, o que contribui decisivamente para o tipo de 

habitação a ser adquirido, o que implica no poder aquisitivo dos grupos sociais. 

A pesquisa detectou que o perfil predominante dos entrevistados é com renda 

familiar mensal até 2 salários mínimos. A maioria dos entrevistados (95%) são 

empregadas domésticas e 78% são aposentados ou pensionistas. O índice do poder 

aquisitivo é baixo, porque os entrevistados declararam que o dinheiro obtido por eles 

próprios ou pela família não é suficiente para viver.  

 
Figura 26. Atividades profissionais exercidas pelos hipertensos nos bairros Dom Bosco 
(n =17) e Santa Rita (n=20) 
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Quanto aos serviços básicos de saneamento a maioria dos entrevistados possui 

fornecimento de água canalizada e de energia elétrica. Mas é precária a 

infraestrutura das residências da maioria dos entrevistados. 

 

Figura 27. Características de habitação nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita 
(n=20) 

                      
 
 

Somente uma entrevistada não possui energia elétrica e rede de esgoto em sua 

casa.  
[...] Minha casa não tem banheiro,tem um barranco atrás dela e 
o telhado é de lona que a Defesa Civil trouxe em dezembro 
(2010). Aqui ficava eu e meus dois filhos, mas como a casa 
não tem banheiro, o Conselho Tutelar me mandou deixar as 
crianças com um parente até construir o banheiro...As crianças 
estão com minha irmã, a Defesa Civil disse que ia falar na 
prefeitura sobre meu caso e mandar mais lonas,mas até hoje 
nada (Moradora do Santa Rita). 
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Figura 28. Residência da entrevistada 

 
Foto da autora. 

 

 

Esse é um exemplo clássico da associação inevitável entre saneamento básico 

precário, pobreza e doenças. Nos locais da pesquisa apesar de apresentarem 

melhorias e os entrevistados considerarem bom o serviço de saneamento 

(compreendem que saneamento básico é água encanada), foi possível averiguar 

pouco investimento nesse setor. Importante destacar que o saneamento básico 

adequado reduz taxas de mortalidade e de internações.  

A coleta do lixo doméstico é feita pela companhia de limpeza urbana, mas 

ainda permanece o hábito de alguns moradores de depositarem e jogarem o lixo nas 

ruas, provocando entupimento dos bueiros com as chuvas e circulação livre dos 

ratos. O Sr J. é morador do bairro Santa Rita, sua residência fica abaixo do nível da 

rua e a passagem é feita através de um escadão de terra batida. Segundo ele, a sua 

renda mensal como pedreiro e o de sua esposa como diarista é em torno de dois 

salários mínimos, o que dificulta a execução de obras de melhoria em sua 

residência. O entrevistado teve que escolher entre fazer o muro de contenção da 

encosta solicitado pela Defesa Civil ou construir a escada em alvenaria. Decidiu pela 

primeira opção.  
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6.4 Hábitos e atitudes: o estilo de vida 

 

A doença está no corpo e se situa num contexto de experiências vividas. O 

hipertenso é um paciente crônico que carrega a experiência da doença no curso de 

sua vida. Abordaremos as possíveis alterações no estilo de vida dos entrevistados e 

a maneira de lidar com a doença após o diagnóstico. 

Quando analisamos as experiências internas da doença hipertensiva ao grupo 

entrevistado, observamos que se fragmentam em várias experiências diferenciadas 

entre si. A forma encontrada de interpretação e enfrentamento da doença possui 

diversos significados, que são construídos através do dia a dia, da convivência e 

experiência entre familiares e vizinhança através dos seus atos e emoções. 

Entre os 37 sujeitos entrevistados, mais da metade revelaram que a doença 

hipertensiva provocou alterações no estilo de vida depois de diagnosticada. A 

negativa de alterações no estilo de vida devido à doença pode ser o reflexo de seu 

sofrimento, da fragilidade perante a doença, criada e vivenciada emocionalmente e 

fisicamente; a negação do sofrimento ou mesmo a não percepção de sentir-se 

doente, uma vez que a hipertensão é assintomática. 

 
Figura 29. Mudança no estilo de vida devido à hipertensão nos bairros Dom Bosco (n 
=17) e Santa Rita (n=20) 
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As narrativas apresentadas a seguir por dois entrevistados traduzem a visão 

da doença em função do esforço em se sentir, estar doente. 

 [...] eu trabalho, carrego peso, subo o morro, tomo uma cervejinha,fumo um 
cigarrinho.Faço tudo igual.Quando eu sinto alguma coisa vou lá no posto de 
saúde para medir a pressão.De vez em quando eu deixo de tomar os 
remédios. (Moradora do Dom Bosco). 

 

[...] a pressão alta não mudou em nada minha vida, eu como de tudo, ando 
sozinho lá no centro da cidade, trabalho  todos os dias. De vez em quando 
eu sinto as pernas inchadas e dor de cabeça. Já passei mal duas vezes no 
meio da rua por causa da diabetes, mas não foi por causa da pressão 
(Morador do Santa Rita). 

O sentimento de cuidar ou não da saúde, em aceitar ou negar as alterações 

no estilo de vida por parte dos entrevistados faz parte do universo de cada um deles, 

é pessoal, é o sentido de sua existência, é um modo se ser/estar no mundo. 

Embora exista o consenso entre os entrevistados de que eles possuem a 

hipertensão arterial, a posição destes varia consideravelmente de acordo com cada 

entrevistado. Algumas expressões em relação as alterações no estilo de vida 

provocadas pela doença evidenciam um estado de atenção e cuidado com a saúde. 

A maneira de representar e pensar a doença auxilia na compreensão das 

explicações apresentadas na fala de dois entrevistados. 

 

[...] a pressão alta mudou muito minha vida, não posso comer de tudo, evitar 
o sal, tomar muita água. Minha filha não gosta que eu saio sozinha, porque 
tenho diabetes também e uma ferida na perna,e seu sinto muitas dores.Tem 
dia que eu não consigo nem varrer a cada,pois tenho muito tontura.Eu faço 
tudo que os médicos mandam para não piorar as coisas (Moradora do 
Santa Rita). 

 

[...] a pressão mudou tudo na minha vida, fiquei diabética  e estou ficando 
cega do olho direito, tenho problemas de rins. Tenho ir 3 veze lá no hospital 
da universidade para cuidar do meu sangue (hemodiálise).Essa doença 
acaba com a gente,deixei de fazer muita coisa, nem o crochê eu consigo 
fazer mais (Moradora do dom Bosco). 

No que diz respeito aos meios de controlar a pressão e de lidar com ela, 

todos os entrevistados recorrem ao tratamento médico e ganha especial ênfase o 

discurso do médico no uso do medicamento. A disciplina em torno da utilização dos 
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remédios não se compara aquela necessária para se seguir a dieta como veremos 

adiante. De todos os entrevistados identificamos dois com um referencial 

diferenciado na maneira de lidar com a doença: a oração.  

 

Figura 30. Meios de controle da pressão nos bairros Dom Bosco (n =17) e 
Santa Rita (n=20) 

 

 

Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo 

terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, sobretudo 

quanto ao consumo de sal, controle do peso, tabagismo e uso excessivo de álcool 

são fatores de risco que devem ser adequadamente abordados e controlados, sem o 

que, mesmo doses progressivas de medicamentos não resultarão alcançar os níveis 

recomendados de pressão arterial.  

O aspecto que se observa um dos piores índices é a falta da prática de 

atividade física (100%) nos entrevistados do bairro Santa Rita e 83% no bairro Dom 

Bosco. Esses dados comprometem a qualidade de vida e o controle da hipertensão 

arterial principalmente devido aos hábitos alimentares dos entrevistados. 

Ressaltamos esse dado negativo não seria esperado no Bairro Santa Rita, uma vez 

que o projeto urbanístico implantado deveria favorecer a mobilidade e uso dos 

espaços públicos. 

 

 



110 

 

Figura 31. Prática de atividade física pelos hipertensos nos bairros Dom Bosco (n =17) 
e Santa Rita (n=20) 

 

Em relação aos hábitos alimentares, a reeducação alimentar vai justamente de 

encontro a uma cultura alimentar brasileira que engloba as comidas ditas como “ 

proibidas” , como  carne  de porco, torresmo, sal em excesso, refrigerantes, feijoada, 

salgadinhos e frituras, batata frita, doces, etc. A dieta desempenha um papel 

importante no controle da hipertensão arterial. 

 
Figura 32. Hábito alimentar e uso de bebida alcoólica pelos hipertensos nos bairros 
Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os sujeitos entrevistados estão cientes que a eficácia do tratamento da 

hipertensão arterial passa pela alimentação. É interessante observar que associada 

à ingestão de frutas, verduras e legumes (100%) a maioria dos entrevistados 
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também degustam frituras/salgadinhos. Em relação ao uso de bebida alcoólica, 39% 

dos entrevistados afirmaram sua ingestão, mesmo sabendo dos riscos à saúde. 

A adaptação a uma dieta alimentar saudável é difícil e complicada para todos 

os entrevistados e vai além da aceitação ou resistência da alimentação saudável, 

como o acesso e o poder de compra de alimentos saudáveis. 

Nas narrativas de todos os entrevistados permanece o hábito alimentar 

cultuado por antigos familiares, a dificuldade em fazer a dieta quando se tem outras 

pessoas que moram na mesma casa, o sabor do tempero na comida. Por isso, não 

podemos deixar de observar que o enraizamento cultural alimentar associado às 

questões financeiras se constitui como uma situação problema na dieta saudável 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Isso significa dizer, que a doença cria 

muitas vezes na vida cotidiana dos indivíduos, medidas normativas no dia a dia, e 

por causa disso, buscam receitas práticas para explicar e lidar com o problema. 

 

6.5 O significado da hipertensão arterial para a família 

 

A visão refletida nos relatos dos entrevistados demonstra os sentimentos 

vivenciados dentro de um quadro de adoecimento, que provoca um transtorno e um 

desequilíbrio na vida das pessoas e dos familiares. O enfoque dado às famílias 

ocorreu em dois níveis: 83% hipertensos do Dom Bosco  manifestaram sentimentos 

de isolamento dentro da própria família, não ocorreu nenhuma manifestação de 

preocupação e carinho por parte dos familiares após o diagnóstico da doença.A 

situação se inverte no bairro Santa Rita com 72% dos entrevistados afirmando uma 

atenção maior da família após o diagnóstico da doença. Foi apontado pelos 

entrevistados de ambos os bairros que a violência, o desrespeito e as drogas são 

citados como problemas sérios no meio familiar e que influenciam na evolução da 

doença. 
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Figura 33. Mudanças na família após o diagnóstico da doença nos bairros Dom Bosco 
(n =17) e Santa Rita (n=20) 

 
 
 

O isolamento e a falta de atenção dos familiares causa indignações e tristeza 

por parte de alguns entrevistados: 

Meus filhos não se preocupam com a minha doença. Acho que eles nem 
sabem que tenho uma pressão muito alta [...] Não costumam vir me visitar 
não, só quando tão precisando de alguma coisa. Isso me deixa muito triste. 
( Moradora do Dom Bosco). 

   

As fragilidades identificadas nesta narrativa podem estar relacionadas a 

trajetória do ciclo de suas vidas, por decorrência de imposições sociais, econômicas, 

políticas, culturais e afetivas. Por isso, a relação de convivência social tornou-se 

importante entre os entrevistados a ajuda recebida perante as dificuldades de 

enfrentamento da doença fortaleceu os laços de amizade.  

“Eu não quero que meu filho venha me ver [...] Porque toda vez que ele 
aparece aqui no bairro arruma confusão, minha pressão sobe, ele usa 
essas porcarias que deixa  ele muito nervoso [...] Eu e meu marido 
cuidamos um do outro, olhando o horário de tomar os remédios [...] Minha 
vizinha desenhou o sol e a lua, assim eu sei que horas tenho que  tomar os 
remédios, de manhã e de noite”. (Moradora de Santa Rita) 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (BRASIL. 2010), a 

assistência social dos municípios deve garantir a proteção social às famílias para 

redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, 

à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação afetiva, 
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biológica e relacional. Assim, o relacionamento familiar é fundamental para amenizar 

os efeitos da doença hipertensiva,quando os familiares estão ausentes nessa 

questão, os vizinhos passam a assumir o papel de cuidadores, mantendo a partir do 

seu território de convivência a atenção aos doentes de modo a fortalecer os laços de  

pertencimento aquela comunidade.  

As reações familiares podem oscilar da rejeição à superproteção, oito 

hipertensos explicitaram satisfação com o relacionamento dos familiares, sentem-se 

protegidos e amados. A preocupação por parte dos familiares inclusive os auxiliam a 

enfrentar os problemas causados pela doença. 

“A minha família me ajuda muito, meu marido toma conta mesmo de mim, 
olha se os remédios estão acabando, me lembra da hora de tomar e não 
deixa eu comer muito sal e carne com gordura [...] Sabe, eu gosto muito de 
costelinha de porco. Minha família mora lá em Barbacena, ela liga para mim 
para saber como eu estou passando, vem aqui me ver e cuida muito bem 
de mim. Isso me deixa muito feliz”.  

 

Esses pontos levantados pelos hipertensos sugerem que as dificuldades e/ou 

transtornos da doença hipertensiva, em alguns casos estão diretamente 

relacionados ao ambiente familiar, tanto no seu quadro evolutivo quanto de 

estabilidade. Entretanto, o significado da doença em outras famílias dá um sentido à 

vida dos hipertensos e está inserido no cotidiano de cada um, nas diferentes formas 

de vivenciar a saúde e a doença. É interessante observar que a negligência e a 

proteção com a saúde dos pais por parte de alguns filhos são o reflexo do 

pensamento individualista e reproduzem nas formas de agir, pensar, sentir através 

das relações estabelecidas com a família. 

 

6.6 Principais problemas vivenciados pelos hipertensos no bairro 

 

A presença de determinantes sociais como a violência e o desemprego; 

estruturais como o transporte e a falta de saneamento básico; a precariedade de 

serviços como açougue, farmácia, padaria; a localização da Unidade de Atenção 
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Primária à Saúde e creche distantes; o lixo a céu aberto e o acesso a drogas, 

provocam efeitos diretos e indiretos na saúde dos grupos entrevistados.  

Identificar as características do espaço geográfico que contribuem para as 

variações de morbidade e mortalidade e de saúde, é base importante para a 

preparação de políticas públicas específicas que visem a melhoria da saúde e da 

qualidade de vida das populações. As variáveis escolhidas foram transporte, lazer, 

educação e qualidade de vida. 

 

6.6.1 O transporte 

 

Os entrevistados (62%) do Dom Bosco explicitaram satisfação com o 

transporte coletivo público devido ao aumento do número dos horários e de veículos. 

Os entrevistados (38%) que residem na parte mais alta do bairro não estão 

satisfeitos com o transporte coletivo, pois devido ao traçado das ruas é impossível o 

trânsito dos coletivos. Dos entrevistados nesse bairro, 61% se dirigem à pé até a 

UAPS para receber tratamento médico devido à proximidade de sua residência ou 

devido a falta de ônibus na rua em que mora. 

Em relação ao bairro Santa Rita, 67% dos entrevistados estão satisfeitos com o 

transporte coletivo público devido ao aumento do número de linhas e horários. Esse 

item está associado ao percentual de 56% dos entrevistados utilizarem para se 

dirigem à UAPS. As queixas dos entrevistados (33%) referem-se ao número 

reduzido de horário de ônibus em algumas ruas. 
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Figura 34. Avaliação do transporte nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.6.2.  Lazer  

 

A carência de área de lazer, esporte e cultura está presente no relato de todos 

os sujeitos informantes (77% Dom Bosco e 78% Rita). Apenas 6% declararam que 

estão satisfeitos com o lazer para recreação, mas evidenciaram que as crianças 

brincam nas ruas ou soltam pipa na laje das casas. No bairro Santa Rita a quadra 

poliesportiva é de terra (saibro), já no bairro Dom Bosco, o campo de futebol e uma 

praça esportiva foram removidos para dar lugar aos projetos de construção do 

Independência Shopping. A falta de área de lazer segundo os sujeitos informantes 

dificulta a prática de exercícios físicos o que é muito importante para a diminuição e 

o controle da hipertensão arterial e da saúde como um todo. 
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Figura 35. Avaliação do lazer e educação nos bairros Dom Bosco (n =17) e 
Santa Rita (n=20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3 Educação 

 

Os estudos das representações sociais e culturais nas áreas de estudo não 

pode ser vista apenas como a manifestação de um conhecimento crítico e científico, 

diz respeito também a um conjunto de vivências, valores, crenças, hábitos e práticas 

através de um processo de sociabilização.  

Por isso, um ponto a destacar é o valor dado pelos entrevistados à educação 

mesmo com baixo nível de escolaridade que possuem (como visto anteriormente). 

As representações da educação, do ambiente escolar dizem respeito a um estado 

de bem-estar, traz consigo uma situação de satisfação e felicidade que almejam 

para os filhos e netos. Por isso, os entrevistados do bairro Dom Bosco consideram 

ruim o fechamento da escola no bairro e os entrevistados do Santa Rita reclamam 

da pouca infraestrutura que a escola oferece aos alunos. 
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6.6.4 Qualidade de vida 

 

Os principais transtornos enfrentados pelos entrevistados e ocasionam 

inquietações são: o uso de álcool ou drogas por familiares e vizinhança (22% 

Dom Bosco e 67% Santa Rita), as pernas inchadas, dor de cabeça, o infarto, 

depressão, ansiedade e nervosismo, diabetes, cansaço. O controle rígido das 

atividades como: trabalhar, passear, alimentação e o uso de muitos 

medicamentos para o controle da pressão arterial. 

 

Figura 36. Fatores que influenciam a vida do hipertenso nos bairros Dom Bosco (n 
=17) e Santa Rita (n=20) 

 
 

Em ambos os bairros há no seu interior pontos de droga e o sistema de 

segurança pública é falha. Os entrevistados relataram que a polícia percorre os 

bairros durante o dia após às 22:00h fica perigoso transitar nas ruas devido a venda 

e consumo de drogas e da violência (22% Santa Rita e 78% Dom Bosco).  

A qualidade de vida é considerada pouco saudável pela maioria dos 

entrevistados. Caminhando pelas ruas do bairro Santa Rita às 14:00 horas de uma 

segunda feira, a pesquisadora avistou adolescentes e bebês sentados nas beiradas 

das calçadas, crianças correndo, jovens soltando pipas ou ouvindo funk. Falta 

ocupação para esses jovens, desabafou uma entrevistada. 
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Figura 37. Avaliação da qualidade de vida pelos hipertensos nos bairros Dom Bosco (n 
=17) e Santa Rita (n=20) 

 
 

Em relação à vida no bairro foi possível constatar que 67% dos entrevistados 

estão satisfeitos com as condições do lugar em que vivem, mesmo com tantos 

problemas. Alguns mencionaram que essa satisfação está associada ao fato de 

morarem em casa própria. O tempo de residência dos entrevistados nos bairros é 

acima de 30 anos. 

 

Figura 38. Avaliação de satisfação com o lugar onde vive considerando o tempo de 
residência nos bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 
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Nesse cenário, em torno de 20% dos entrevistados gostariam de morar em 

outro bairro, mas não possuem renda para pagar o aluguel em outros bairros com 

melhor infraestrutura. 

“Meu sonho é que meu marido consiga um emprego de carteira assinada 

para conseguir uma casa no programa Minha casa, Minha vida. Minha irmã 

conseguiu uma casa lá no Jóquei. Lá sim é que é um bairro bom para 

morar”. (Moradora do Santa Rita). 

 

6.4.5 Políticas públicas e hipertensão arterial 

 

O serviço de saúde do bairro e do município 

Nos relatos extraídos das entrevistas, percebe-se que o cotidiano dessas 

pessoas expressa uma série de dificuldades enfrentadas diariamente, em função 

de condições adequadas do atendimento médico na Unidade de Atenção Primária 

à Saúde e sua localização. Nota-se que a necessidade da UAPS é fundamental 

para 94% dos entrevistados que a procuram para receber atendimento, é a 

garantia de acesso à saúde. 

 

Figura 39. Serviço de atendimento médico e atendimento nos bairros Dom Bosco (n 
=17) e Santa Rita (n=20) 
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Em face dessa situação, para a maioria dos entrevistados (80%) de ambos 

os bairros os serviços de saúde são bons, afirmando que suas necessidades 

foram atendidas. A presença da UAPS no bairro gera tranquilidade entre os 

entrevistados já que não precisam se deslocar até a UAPS de outro bairro. 

Por outro lado, 28% dos entrevistados fizeram menção que os serviços de 

saúde não são bons e suas necessidades não são atendidas. A queixa constante 

em ambos os bairros além da falta de médicos para pronto atendimento, é a fila 

de espera que os obriga a acordarem muito cedo para conseguirem marcar uma 

consulta e em alguns casos (6%) procurarem outro local para receberem 

atendimento. Outra situação recorrente segundo os entrevistados é o médico não 

aparecer para realizar o atendimento ou o realiza sem mesmo olhar para o rosto 

do paciente. Ainda assim, a resolução dos problemas de saúde foi alta. 

Ao se referirem aos serviços de saúde, dois entrevistados afirmaram que: 

....Tem ir muito cedo para a fila para  conseguir pegar ficha senão, 

  a gente não consegue ser atendido. (Morador Santa Rita). 

 

      .... Aqui no posto de saúde tem um médico que não conversa com a 

gente, trata a gente muito mal, quando é o dia que ele vai atender eu não 

vou consultar. (Moradora do Dom Bosco). 

 

Nos relatos extraídos das entrevistas percebe-se que o cotidiano dessas 

pessoas expressa uma série de dificuldades enfrentadas diariamente, em função 

da falta de condições adequadas tanto à infraestrutura urbana do bairro quanto a 

deficiência do atendimento médico. A presença da Unidade de Atenção Primária à 

Saúde representa um auxílio em meio a tantas dificuldades oriundas de vários 

tipos de carências, principalmente econômica, refletida em baixa renda e que 

dificulta a possibilidade dessas pessoas de terem acesso a outros tipos de 

serviços de saúde. 
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Além disso, nota-se que a localização das UAPS é outra questão 

recorrente nos relatos dos entrevistados, uma situação que obriga alguns 

moradores a se deslocarem pelos bairros na busca de atendimento médico.  

Assim, a localização da UAPS na parte alta do bairro Santa Rita é viável 

para aquelas pessoas que residem nas proximidades. Entretanto, gera 

divergências para os moradores que residem na parte baixa do bairro, pois 

segundo eles a localização da UAPS na parte mais alta do bairro dificulta o 

acesso já que em certas ocasiões alguns entrevistados não possuem o valor da 

passagem do ônibus para chegarem até a UAPS do bairro. 
 

Figura 40. Localização da UAPS e facilidade de atendimento nos bairros Dom Bosco 
(n =17) e Santa Rita (n=20) 

 
 

Figura 41. UAPS do bairro Dom Bosco 

 
Fonte: Foto da autora.  
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Os entrevistados (100%) tem grande apreço por alguns médicos e por todos 

os enfermeiros que prestam o atendimento nas UAPS estabelecendo uma relação 

de afeto com o paciente. 

..... As enfermeiras do posto são joia, atendem a gente muito bem, tratam 

com respeito e carinho, pena que algumas não ficam muito tempo.( Morador 

Dom Bosco). 

....Eu gosto muito das enfermeiras lá do posto de saúde, marcam as 

consultas e explicam como que eu devo tomar os remédios direitinho 

(Moradora santa Rita). 

 

Figura 42. Avaliação dos profissionais de saúde nos bairros Dom Bosco (n =17) e 
Santa Rita (n=20) 

 

A população do bairro Santa Rita é cadastrada no Programa Saúde da 

Família (PSF), uma estratégia de mudança promovida pelo Sistema Único de 

Saúde estabelecendo um modelo de cura de doença através da prevenção, 

promoção e recuperação da saúde centrada na família.  

Nesse sentido as ações da equipe da UAPS de Santa Rita procura devolver 

ações para assistir as famílias e os hipertensos cadastrados por meio de 

consultas individuais, encontros coletivos que visam o tratamento, controle e a 

prevenção da doença.  

A UAPS do bairro do Dom Bosco não faz parte do Programa Saúde da 

Família, mas oferece um atendimento coerente com as exigências do Sistema 
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Único de Saúde. Essa situação é muito importante já que a maioria dos 

entrevistados não procura outras fontes de informação para lidar com a doença. 

 

Figura 43. Utilização de outras fontes de informação sobre a doença nos bairros Dom 
Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 

 

Assim, vale destacar que os entrevistados consideram como ponto forte do 

atendimento ao hipertenso no município de Juiz de Fora a presença de bons 

médicos e de bons hospitais. Destaca-se também que a carência de mais 

médicos para atendê-los é considerada por 100% dos entrevistados. 

 

Figura 44. Avaliação de pontos fortes e fracos no atendimento ao hipertenso nos 
bairros Dom Bosco (n =17) e Santa Rita (n=20) 

 

Os resultados obtidos sugerem que a disponibilidade de serviços de saúde 

influencia positivamente a saúde individual e coletiva. A má acessibilidade ao 
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transporte público (distância-tempo da UAPS) aumenta a probabilidade de avaliar 

negativamente o estado de saúde, mantendo constantes as demais variáveis. 
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6.7 Um olhar sobre a cidade tendo em conta a acessibilidade e a cobertura da 
saúde: a perspectiva dos profissionais da saúde 

 

Uma vez observados os comportamentos dos indivíduos hipertensos mediante 

diversas variáveis de saúde e a questão urbana, a saúde e planejamento urbano 

carecem de espaços de diálogos. Essa é uma questão complexa e significa que 

tanto os planejadores e os profissionais da saúde podem trabalhar juntos para 

fortalecer as características de promoção da saúde quanto ao uso e ocupação da 

terra, o planejamento dos transportes, lazer, escolas, etc.  

Descrevemos, a seguir, os pontos de vista de quatro profissionais da saúde de 

Juiz de Fora, cujos enfoques de trabalho colaboraram na compreensão dos 

aspectos ligados aos serviços de atendimento aos hipertensos de Juiz de Fora e 

região.  As entrevistadas além de representarem a atenção primária, incluíram um 

especialista na área de referência para a hipertensão (Fundação Instituto Mineiro de 

Estudos e Pesquisa em Nefrologia – Imepen). Opinaram sobre os principais fatores 

de risco para a hipertensão, na visão da Secretaria Municipal de Saúde e os projetos 

específicos a ela relacionados; sobre a relação entre o planejamento e a saúde, 

incluindo a distribuição espacial dos hipertensos no município. 

 Quanto ao primeiro item, foi consenso a influência da raça e da 

hereditariedade, bem como dos hábitos e atitudes, em especial a alimentação, sobre 

a hipertensão. As condições sociais e educação foram citadas por duas 

profissionais. As estratégias de enfrentamento citadas foram os grupos e programas 

e a distribuição de medicamentos e a assistência especializada. A capacitação da 

equipe para atuar “de fato na promoção da saúde” foi citada por apenas uma 

profissional.  

Somente uma entrevistada conhecia a existência do mapeamento espacial de 

hipertensos, ao qual não tinha acesso. A distribuição do sistema de saúde foi 

considerada inadequada por três entrevistadas e mesmo aquela que a considerou 

adequada reconheceu a dificuldade de acesso às UAPS pela sua localização 

geográfica. A inadequação se devia, segundo as entrevistadas, à falta de 
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profissionais devido à grande demanda de atendimentos no bairro; à falta de 

readequação diante das mudanças sócio-demográficas do município, à localização 

geográfica. Uma ressaltou a importância das UPAS pela maior facilidade de acesso 

dos usuários e consequente vínculo estabelecido com a equipe de saúde. É 

importante destacar que a nova UAPS do bairro Santa Rita foi inaugurada em 

outubro de 2011. 

Indagadas sobre o conhecimento da correlação hipertensão e raça, somente 

uma entrevistada desconhecia o tema. As demais afirmaram ter conhecimento 

dessa relação de maior prevalência na população negra. Para três das entrevistadas 

o Plano de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora não considerou a questão da 

saúde nos processos de melhoria de qualidade de vida da população preta/parda e 

hipertensa. Entretanto, uma delas afirmou que o Plano de Desenvolvimento Urbano 

considerou essa questão com a distribuição adequada das UAPS, com o provimento 

de saneamento básico, energia elétrica, meios de transportes e escolas. Mas 

afirmou não haver a existência de uma relação entre as Secretarias de Saúde e a de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico no que diz respeito à política urbana e 

saúde. 

Como pontos fortes da rede de serviços da cidade em relação ao controle e 

prevenção da hipertensão, foram indicados o sistema nacional de cadastramento de 

hipertensos e diabéticos e o fornecimento de medicamentos a ele associado 

(HIPERDIA) e o fato de o município ser referência na região da Zona da Mata, 

medicamentos.  

Como pontos fracos foram ressaltados a falta de equipe interdisciplinar nas 

UPAS, a atuação isolada dos serviços, a falta de estrutura física nas UPAS, de 

profissionais da saúde, principalmente de médicos; a inconsistência da cesta básica 

de medicamentos para a hipertensão arterial. 

 Em relação às propostas para aprimoramento do sistema, os profissionais 

relacionam diversos pontos, embora ainda sobressaiam os relativos à estrutura e 

organização da assistência propriamente dita: maior investimento na Atenção 

Primária à Saúde; capacitação de profissionais; ampliação das equipes de serviço 

de saúde (assistente social, psicólogos) que possam trabalhar as estratégias de 
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prevenção e com o estigma existente para com e entre a população negra;  

mudança na cultura de trabalho ( menos metas de atendimento e mais assistência 

aos usuários); mais atenção por parte do poder público à saúde e educação; maior 

envolvimento de outros setores com a saúde e a rede Hiperdia; melhores 

remunerações e capacitação dos profissionais de saúde para a prevenção da 

hipertensão arterial. 

Outra questão abordada pelas entrevistadas diz respeito à aplicação dos 

recursos, habitualmente limitados, assim como o número de profissionais. As 

entrevistadas estão ativamente envolvidas com seus projetos, e trabalham nos 

setores da saúde pública cujo desafio constante é envolvimento de outras esferas do 

poder municipal para a promoção da saúde. 

A perspectiva de saúde e planejamento dos bairros também foi incluída nas 

discussões com as enfermeiras que atuam nas UPAS de Dom Bosco e de Santa 

Rita, sob a premissa de que a comunidade necessita de infraestrutura urbana e de 

saúde. As entrevistadas retrataram tópicos associados à hipertensão arterial como: 

espaços de lazer, transporte, moradia, respeito e inclusão, participação social, 

informação e serviços de saúde.  

Essas questões fazem parte da comunidade como um todo, que incidem em 

precários atendimentos de saúde aos usuários da UAPS. Uma enfermeira relatou-

nos que existem cadastrados na UAPS do bairro 900 indivíduos hipertensos em sua 

maioria carentes. 

Outro enfoque da entrevista foi sobre a deficiência no atendimento médico 

devido à falta de profissionais tanto para as consultas médicas como para o controle 

da hipertensão arterial (280 hipertensos estão fora do Programa de Saúde da 

Família por falta de profissionais) e havia mais de 30 dias que o grupo de 

hipertensos não recebia informações de prevenção e controle da doença,situação 

semelhante foi relatada por outra enfermeira da atenção primária.  

Com outro olhar sobre as doenças crônicas, a profissional do centro de 

especialidade que trata de hipertensos graves, diabéticos e doentes renais crônicos 

ressaltou que o atendimento, as intervenções e o trabalho interdisciplinar 
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(nutricionistas, psicólogos, cardiologistas,dentistas, profissionais de educação física) 

auxiliam na promoção da saúde dos pacientes que utilizam esse atendimento 

secundário. No Imepen realiza-se atendimento em pacientes tanto de Juiz de Fora 

quanto de municípios vizinhos. Em Juiz de Fora, todas as UAPS da cidade sabem 

da existência do Imepen e da necessidade do envio de pacientes que necessitam de 

um atendimento mais específico.  

Na mesma linha de considerações, as profissionais de  saúde relataram que é 

preciso observar e trabalhar aspectos direcionados ao planejamento urbano e a 

saúde, como o mapeamento da prevalência da hipertensão arterial nas diferentes 

regiões do município.  

Esses relatos evidenciaram a necessidade de ações preventivas e de 

planejamento dos serviços de saúde de Juiz de Fora. Os profissionais da saúde 

observaram que iniciativas e estratégias de orientação e capacitação são 

necessárias para a promoção da saúde, principalmente em locais periféricos com 

população de diferentes necessidades e prioridades. Outra questão abordada pelas 

entrevistadas diz respeito à aplicação dos recursos habitualmente limitados. Os 

profissionais entrevistados estão ativamente envolvidos com seus projetos, e 

trabalham nos setores da saúde pública cujo desafio constante é envolvimento de 

outras esferas do poder municipal para a promoção da saúde. 
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CAPÍTULO 7. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

À GUISA DE REFLEXÃO 

 

Na introdução, conceituamos saúde como uma construção sociocultural, algo 

que se conquista e se promove (NOGUEIRA; REMOALDO, 2010), que ultrapassa o 

indivíduo para incorporar os determinantes históricos e sociais (PEITER, 2006) 

Este conceito está relacionado à visão das sociedades bem sucedidas como 

aquelas cujo desenvolvimento se dá de forma sustentável, ou seja, proporcionador 

de bem-estar e de boa qualidade de vida para seus cidadãos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, COMISSÃO DE DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE , 

2010). 

Portanto, como afirma Paula Santana (2004), a avaliação do estado de saúde 

das populações deve considerar as variações espaciais associadas a fatores 

culturais, ambientais, sociais e os físicos dos locais onde as pessoas vivem. E a 

relação entre a saúde e a produção do espaço possui teor simbólico e significados 

sociais 

Afirmamos, ainda, que os diversos programas dirigidos às questões urbanas, 

entre eles a saúde e o planejamento urbano, podem se articular mais facilmente 

tomando a justiça social por seu denominador comum, elemento potencial para 

fomentar a implementação integrada de propostas públicas promotoras de 

mudanças urbanas significativas para a população como um todo. 

Podemos afirmar que um dos aspectos mais gratificantes da pesquisa foi a 

abertura dos entrevistados envolvidos, e as entrevistas foram um catalisador de 

informações que auxiliaram na compreensão das ações individuais e coletivas diante 

do processo saúde/doença e sua relação com os territórios de vida: o diálogo com 

os hipertensos também proporcionou o entendimento que a saúde está diretamente 

relacionada com o lugar em que se vive, embora essa percepção nem sempre esteja 
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presente para os entrevistados. Dentre tantas lições aprendidas destacamos a 

importância de fato, consolidar os vínculos estratégicos da saúde com o 

planejamento urbano atualmente inexistente, embora ambos trabalhem com os 

mesmos princípios orientadores. 

Nesses bairros a população defronta-se diariamente com fatores de ordem 

social e de raça, relacionados com as condições de vida e de trabalho, que 

proporcionam reduzida oportunidade de praticar atividades físicas, de possuir uma 

dieta alimentar mais saudável, que associados aos problemas relacionados com a 

vida cotidiana e ao stress devido ao crime, à violência e ao uso de substâncias 

nocivas, geram o aumento da pressão arterial. 

Por esta razão, este estudo ao abordar a questão da hipertensão arterial em 

indivíduos pretos/pardos de diferentes gêneros, idade e comportamentos possibilitou 

verificar que as variações em saúde são pouco percebidas como processos sócio-

espaciais. É preciso, na saúde, levar em conta quem se é e o lugar em que se vive, 

pois os contextos materiais e psicossociais que refletem o poder da ordem 

econômica e social e valorizam diferentemente os lugares e os espaços se refletem 

na situação de saúde da comunidade e dos indivíduos. 

Todavia, fica a percepção que os bairros comportam distinções em função das 

características de ocupação do lugar pela população. A dinâmica do capitalismo em 

dado lugar ou território age de maneira desigual, seja na aquisição do solo urbano 

e/ou de equipamentos de infraestrutura, que está associado à desigual valorização 

do lugar em que se vive e que afeta a qualidade e as condições de vida da 

população. 

Acrescenta-se que, na parte alta do bairro Dom Bosco, foco desse estudo, as 

relações de identidade do sujeito/lugar, comunidade/lugar são mais acentuadas, 

revelando um sentimento de pertencimento ao bairro. Assim, o valor agregado ao 

bairro ocorre justamente porque ele representa as múltiplas dimensões, como a 

econômica, a social, a política e a cultural.O bairro Dom Bosco constitui o espaço 

vivido, de luta com a especulação imobiliária, cuja representação simbólica, de 

identidade e de solidariedade foram construídas no sentimento de pertencimento ao 

lugar. 
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Como destaca Santos (2007), cada lugar é uma combinação particular de 

modos de produções particulares e os lugares são as combinações localizadas de 

variáveis sociais que mudam, de papel e de valor, à medida que a história se vai 

fazendo.O lugar possui valor de uso, é a condição de trabalho e de 

desenvolvimento.  

Nesse contexto, chama atenção a variação simbólica do lugar entre os bairros. 

Assim, no bairro Santa Rita percebemos o rompimento do sujeito com seus laços  

simbólicos com o lugar, resultante das situações sociais,econômicas,segurança e de 

vizinhança que lhe são oferecidas ou impostas provocando a vontade de deslocar-

se, migrar para outros bairros. 

É preciso ressaltar o conjunto de modificações na estrutura urbana do bairro 

Santa Rita executadas pelo poder público impactando diretamente nas condições de 

habitação e moradia, educação e lazer. Entretanto, essas modificações embora 

emergenciais, não são suficientes para a superação  do déficit social ( usufruto de 

bens públicos,privados e serviços sociais) da população, que ainda exibe carências 

básicas em sua existência, em níveis inaceitáveis na sociedade contemporânea. Ou 

seja, há necessidade de um trabalho contínuo por parte do poder público e a 

conscientização da população da manutenção dos bens e serviços adquiridos. 

De forma acumulativa é importante considerar que, a distância percorrida pelos 

hipertensos para obterem atendimento nas Unidades de Atenção Primária à Saúde e 

nos hospitais de emergência, reforça a pouca interligação de comunicação e de 

colaboração entre os setores de saúde e de planejamento urbano do município de 

Juiz de Fora. Salienta-se que a adoção de políticas públicas e ações visando a 

saúde e o planejamento urbano demandam suporte adequado para avaliar os 

avanços e retrocessos na questão da infraestrutura urbana e da saúde em bairros 

periféricos.  

Esta constatação indica, por sua vez, que saúde e planejamento urbano devem 

aprofundar a compreensão sobre os determinantes da saúde e da urgência de tratar 

o espaço urbano com ações estratégicas justas e duradouras no sentido de 

aumentar a qualidade de vida das pessoas e reduzir as diferenças nos níveis de 

vulnerabilidade dos indivíduos às doenças.  
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Nesse contexto, o espaço urbano torna-se crítico quando o associamos a 

valores como qualidade de vida, bem-estar e saúde das populações. O mesmo deve 

ser organizado para responder às necessidades reais e atuais da população ali 

inserida. Buscar alianças estratégicas envolve, entre outras coisas, repassar 

informações sobre os impactos do lugar na saúde, de modo que todos os  

participantes de fora do setor da saúde possam defender uma mudança. Dentre o 

público alvo que pode implementar mudanças, destacamos as pessoas que 

trabalham em serviços de saúde, assistência e planejamento e desenvolvimento 

urbano. 

Sendo assim, é necessário ser colocado em evidência nas esferas dos 

gestores, os custos e os benefícios de investimento nas práticas de planejamento 

urbano, levando em consideração a melhoria da saúde e da qualidade de vida da 

população, reforçando o papel da comunidade e os efeitos da vizinhança. 

Concomitantemente, a conscientização das pessoas da importância de sua 

contribuição no bem estar e na saúde individual e coletiva da comunidade é algo 

importante, assim como, o conhecimento do impacto do lugar em que se vive no 

processo saúde/doença com vistas a demandar melhorias pelo poder público e 

manter e aprimorar aquelas realizadas. 

Por fim, entendemos que a reflexão sobre a configuração territorial da cidade 

está associada aos fluxos dos espaços urbanos e a um conjunto de atores sociais 

de saúde (UAPS, hospitais, SAMU, os usuários dos serviços, a comunidade), do 

planejamento urbano e da sociedade. Assim, ao repensarmos os atributos do lugar 

(equipamentos urbanos e de saúde públicos e/ou privados) devemos pensá-los a 

partir das características históricas, sociais, culturais e das necessidades das 

populações que potencialmente os utilizarão, (re)desenhando as identidades dos 

lugares. 

O esforço combinado para introduzir perspectivas de saúde pública no 

planejamento urbano e na política referente ao lugar em que se vive ajudará a criar 

comunidades mais agradáveis para se viver com benefícios para todos os usuários e 

residentes dos serviços de saúde. 
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ANEXO A. Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO B. Instrumento para a coleta de dados 

QUESTIONÁRIO BÁSICO PARA O HIPERTENSO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome da pessoa: 

2. Sexo 

(    ) masculino   (    ) feminino 

3. Qual a sua idade? 

4. A sua cor ou raça é: 

(    ) branca (    ) preta (    ) amarela (    ) parda   (    ) indígena 

5. Qual a sua etnia ou povo a que pertence? 

       6. Qual a sua composição familiar? 

7. Sabe ler e escrever ? 

(   ) sim   (    ) não 

7.1 Quais as atividades profissionais que exerceu nos últimos 5 anos. 

8. Qual bairro reside? Há quanto tempo? 

8.1.  Se o bairro for diferente, porque procurou esta Unidade Básica de Saúde? 

8.2. Até que ponto está satisfeito com o acesso que tem aos serviços de 

saúde? 

(   ) muito satisfeito (    ) satisfeito    (   ) insatisfeito  (    ) muito insatisfeito 
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CARACTERÍSTICAS  DE HABITAÇÃO 

O seu é domicílio é: 

(   ) próprio  (    ) alugado   (    ) cedido 

10. No seu domicílio existe água canalizada ( encanada)? 

(   ) sim   (    ) não 

 

11. No seu domicílio existe energia elétrica? 

(   ) sim    (    ) não 

Há algo que gostaria de dizer sobre sua casa? 

CARACTERÍSTICAS BAIRRO – SERVIÇOS PÚBLICOS 

12.Sobre a região em que reside, observou alterações nos últimos 5 anos para 

os seguintes parâmetros? 

Transporte: 

(   ) melhorou muito (   ) melhorou (  ) piorou (  ) piorou muito (   ) não observado 

Atendimento à saúde: 

(   ) melhorou muito (   ) melhorou (  ) piorou (  ) piorou muito (   ) não observado 

 Lazer: 

(   ) melhorou muito (   ) melhorou (  ) piorou (  ) piorou muito (   ) não observado 

Educação: 

(   ) melhorou muito (   ) melhorou (  ) piorou (  ) piorou muito (   ) não observado 

Saneamento básico: 
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(   ) melhorou muito (   ) melhorou (  ) piorou (  ) piorou muito (   ) não observado 

Energia Elétrica: 

(  ) melhorou muito (   ) melhorou (  ) piorou (  ) piorou muito (   ) não observado 

12.1. Até que ponto está satisfeito com as condições do lugar em que vive? 

(   ) muito satisfeito (    ) satisfeito    (   ) insatisfeito  (    ) muito insatisfeito 

12.2.  Em que medida é saudável o seu ambiente físico? 

(    ) completamente saudável   (    ) saudável   (   )  muito pouco saudável 

Por que?  

SAÚDE 

13. Como avalia a sua qualidade de vida? 

(    ) muito boa (   ) boa  (    ) muito má 

14. Como você avaliaria a sua saúde: 

(  ) muito boa  (  ) boa  (  ) regular  (  ) ruim   (  ) muito ruim 

Por quê?  

15. Há algo que o impeça de executar alguma atividade?  

(    )  sim            (     ) não 

16. Qual a sua experiência no que diz respeito aos problemas da sua saúde, o 

que  deixa mais inquieto (a)? 

17. Qual  a maior dificuldade com que se confronta na sua opinião por causa 

da doença? 
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18. Qual a melhor maneira que encontrou para lidar com a doença na sua 

opinião? 

19. Pratica  atividades físicas, lazer? 

(   ) não     (   ) sim  

(   )  caminhada (  ) atividades do lar  (  ) esportes Qual) 

HIPERTENSÃO 

20. Há quanto tempo tem pressão alta / é hipertenso ( a) ? 

21. Possui familiares hipertensos? 

(   ) pais  (   ) avós  (  ) tios (   ) filhos 

22. Em sua opinião qual é a causa da pressão alta/ hipertensão arterial? 

23. Em sua opinião a pressão/hipertensão arterial mudou o seu jeito de viver? _ 

24. O que faz para controlar sua pressão? Usa medicamentos/receitas caseiras 

(chás)? 

25. Quais os hábitos alimentares frequentes: refeição – tipo, qualidade 

(   ) fritura/salgadinhos   (  ) carne vermelha/ovos  (  )verduras/legumes  (   ) 

frutas 

25. Faz uso de bebida alcoólica? 

(    ) sim  (    ) não 

26. Quais as maiores mudanças na família após  o início da doença? 

27. Em sua opinião como é que o doente e a família podem influenciar na 

evolução da doença? 

Acesso aos serviços de saúde 
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28. Nos últimos seis meses, precisou procurar algum serviço por causa da 

pressão?  

(  ) Não  (  )  sim  Qual? (  ) UBS ________  (  )  PA    (  ) Hospital _________   

(  ) Farmácia  (  ) Benzedeira  (  ) Convênio  (  )  Medico Particular  (  ) outro 

29. Que meio de transporte utilizou? 

(  ) público  (  ) particular  (  ) táxi   (  ) ambulância / SAMU 

30. Na sua opinião, a sua necessidade foi atendida? 

 (  )  sim   (  ) não Por que: _______________________________________ 

POLÍTICAS PÚBLICAS E HIPERTENSÃO 

Agora vamos falar sobre como a cidade, de um modo geral, e alguns serviços 

públicos, em especial, contribuem para amenizar os efeitos da hipertensão ou 

para agravá-la. 

Pense agora no seu bairro. Na sua opinião: 

31. Quais fatores presentes no seu bairro que influenciam a vida de quem tem 

pressão alta: quais ajudam a controlar a pressão e quais pioram a pressão... 

32. A localização da UBS no seu bairro dificulta ou facilita o atendimento aos 

pacientes? Por quê? 

33. A rede de serviços de saúde do município: quais os seus pontos fortes e 

fracos no cuidado da pessoa com pressão alta?  

34. Quais as contribuições o senhor gostaria de dar sobre este assunto: o que 

acha que precisaria mudar? 

35. Os profissionais de saúde respondem às suas dúvidas sobre fatores de 

risco da pressão alta  e formas de precavê-los? 

(   ) sim   (   ) não 
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36. Procura outras fontes de informações para lidar com a doença?  

(    ) não (   ) sim . Quais?  

 

Questionário básico ( Secretaria de Saúde) 

1. Nome: 

2. Sexo 

 (   ) feminino    (    ) masculino 

3. Idade: 

4.Cargo: 

5. Formação acadêmica:  

5.1. Trajetória  profissional: 

6. Quais os fatores que a secretaria municipal de saúde  acredita serem 

preponderantes na questão da hipertensão arterial na cidade de Juiz de Fora? 

7. Existe algum projeto específico para resolver/amenizar esses impactos? 

8. Existe um mapeamento da prevalência da hipertensão nas diferentes regiões 

do município? 

(    ) sim     (     ) não 

8.1. Caso afirmativo. Qual o mapa de distribuição deste agravo à saúde? 

9.A atual distribuição das Unidades de Atenção Primária  à Saúde (UAPS)  é 

adequada para lidar com este cenário? Se não: há planejamento de mudança? 

(    ) sim     (    ) não 
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Qual? 

10. A localização de algumas UAPS nos bairro dificulta ou facilita o 

atendimento aos pacientes? Por quê? 

11. Existe um estudo  relacionando a hipertensão arterial à raça ou etnia? 

(    ) sim    (    ) não 

11.1. Caso afirmativo. Qual a prevalência em função de tal etnia? 

11.2. O Plano de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora leva em 

consideração esse agravo à saúde para a melhora da qualidade de vida ou 

saúde  desta população em especial?   

(    ) sim     (   ) não   (   ) desconheço 

11.3. Caso afirmativo. 

(    ) planejamento das moradias 

(    ) planejamento de áreas de lazer 

(    ) distribuição adequada das Unidades Básicas de Saúde 

(    ) saneamento básico 

(    ) energia elétrica 

(    ) meios de transporte 

(    ) escolas 

12. Existe uma relação entre a Secretaria Municipal de Saúde e entre a 

Secretaria de Planejamento Urbano  no que diz respeito à política urbana e 

saúde? 

(    ) sim   (     ) não 
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Qual / comente:  

13. E a rede de serviços de saúde do município: quais os seus pontos fortes e 

fracos no cuidado da pessoa com pressão alta?  

14. Quais as contribuições o senhor gostaria de dar sobre este assunto: o que 

acha que precisaria mudar ? 
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