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RESUMO

Objetivo: o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de
aplicação de baixo custo de Georreferenciamento e Geoprocessamento com dados
em saúde sob o olhar da Saúde Coletiva, elencando o reconhecimento de espaços
favoráveis para a criação de ambientes e redes de relacionamento saudáveis.
Métodos: a pesquisa se trata de um estudo descritivo e o Georreferenciamento foi
realizado sob o território da Região Administrativa XXV Estrutural/Setor
Complementar de Indústria e Abastecimento do Distrito Federal, mais
especificamente o nosso cenário contemplou o território da Cidade Estrutural. A
implementação da ferramenta metodológica consiste na combinação de programas
gratuitos. Para a criação de mapas temáticos foi utilizada a ferramenta My Maps com
auxílio do Google Maps para a conferência geográfica de alguns locais e para a
confecção do Dashboard foi utilizado o programa Google Sheets. Resultados: foi
possível realizar o Georreferenciamento de todo o território e fazer o reconhecimento
dos estabelecimentos de saúde e outros estabelecimentos com responsabilidade
social que possuem potencial para desenvolver ações voltadas para a saúde da
população. Para garantir a maximização dos resultados é fundamental que a
metodologia seja apoiada em arcabouço teórico das ciências humanas em saúde e
implementada por um profissional da Saúde Coletiva. Conclusão: a implementação
da ferramenta de Georreferenciamento em saúde se faz necessária como passo
inicial no pensamento de políticas públicas, organização e oferta de serviços de
saúde e como base para os pensamentos na gestão em saúde.

Palavras-chave: Saúde Coletiva; Georreferenciamento; Geoprocessamento;
Espaços Saudáveis; Atenção Primária à Saúde; Mapas.



ABSTRACT

Objective: the present academic work aims to present a proposal of low cost for
Georeferencing and Geoprocessing with health data from the perspective of
Collective Health, listing the recognition of favorable spaces for the creation of
healthy environments and networks. Methods: the research is a descriptive study
and the Georeferencing was carried out under the territory of the XXV Administrative
Region Estrutural/Supplementary Industry and Supply Sector of the Federal District,
more specifically our scenario covered the territory of the Estrutural City. The
implementation of the methodological tool consists of the combination of free
programs. For the creation of thematic maps, the My Maps tool was used with the
help of Google Maps for the geographic conference of some places and for the
preparation of the Dashboard, the Google Sheets program was used. Results: it was
possible to carry out the Georeferencing of the entire territory and to recognize health
establishments and other establishments with social responsibility that have the
potential to develop actions aimed at the health of the population. To guarantee the
maximization of results, it is essential that the methodology is supported by a
theoretical framework of the humanities in health and implemented by a collective
health professional. Conclusion: the implementation of the Georeferencing tool in
health is necessary as an initial step in thinking about public policies, organization,
and provision of health services and as a basis for thoughts in health management.

Keywords: Collective Health; Georeferencing; Geoprocessing; Healthy Spaces;
Primary Health Care; Maps.
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CAPÍTULO I

Neste capítulo trataremos sobre a introdução de nossa pesquisa, quais

nossas motivações, escolhas metodológicas e teóricas, os objetivos e a justificativa

para ser realizado este estudo.

1.1 Introdução

O interesse pela realização do presente estudo surgiu a partir do desafio de

tentar compreender as dimensões geográficas dos setores de atendimento de um

Centro de Saúde na Região Administrativa IX - Ceilândia do Distrito Federal. A

proposta para resolução desse problema foi georreferenciar o território das Equipes

de Saúde de uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal. Durante a

realização deste trabalho foi possível observar e identificar algumas dificuldades na

implementação do Georreferenciamento no âmbito da saúde, algumas das

dificuldades encontradas foram: a necessidade de investimento elevado, falta de

mão de obra qualificada dentro das unidades de saúde, nível de complexidade de

manuseio das ferramentas elevado, custo elevado para aquisição de ferramentas de

Georreferenciamento e o maior desafio de todos que é conseguir contornar essas

dificuldades para encaixar o Georreferenciamento na realidade do Sistema Único de

Saúde - SUS.

Por se tratar de uma ferramenta para auxiliar na gestão em saúde o

Georreferenciamento é muito importante para o profissional de Saúde Coletiva, pois

pode ser utilizado tanto na organização de serviços de saúde quanto no pensamento

de políticas públicas em saúde, bem como no reconhecimento de espaços

saudáveis.

Os sistemas de informações geográficas, SIG, têm capacidade de

manipulação, movimentação, armazenamento e busca de dados, auxiliando no

entendimento de determinado evento de saúde. Essas informações deveriam

compor toda a pesquisa realizada nos locais onde há necessidade de se

compreender as estruturas físicas, culturais e acima de tudo, as sócio-sanitárias.

No Brasil o uso ferramentas de sistemas de informações geográficas (SIG) é

recente, porém já é possível observar e ter como referência diversos trabalhos sobre

Georreferenciamento em saúde em municípios do país, foram identificados

estabelecimentos em saúde em municípios da Bahia, São paulo, Rio de Janeiro,
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Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e em Brasília que já utilizam ferramentas

de Geoprocessamento em saúde.

Além das ferramentas propostas nesta pesquisa, listei softwares livre próprios

para o Geoprocessamento, são eles: QGIS, gvGIS, Grass Gis, SPRING, Udig,

TerraView, SAGA GIS, SOPI, DIVA GIS, OpenJUMP GIS, VisualGIS e Kosmo GIS.

Além dos softwares gratuitos listei também softwares não livres próprios para o

Geoprocessamento, são eles: ArcGIS, Bentley Map, GEOMEDIA, Mapinfo,

MapWindow, NETtool, SPRING, iSmart e Transcad.

Essas são algumas ferramentas disponíveis para realização do

Georreferenciamento e do Geoprocessamento de dados, parte delas possui domínio

para uso gratuito e outras possuem um custo considerável para a sua utilização, foi

a partir da análise do cenário de ferramentas disponíveis que surgiu a necessidade

de propor uma alternativa mais acessível a realidade do Sistema Único de Saúde.

1.2 Justificativa

A escassez de trabalhos a respeito do tema viabilizou a elaboração do

presente trabalho. Necessidade deste tipo de instrumento de análise para os cursos

de ciências médicas e humanas, para reconhecimento tanto de espaços físicos e

geográficos como socioculturais, com ênfase nos vieses de Saúde Coletiva.

Faz parte dos desafios em Saúde Coletiva, não só o conhecimento dos dados

epidemiológicos, mas também da necessidade de apresentar soluções para

questões relacionadas ao bem-estar da coletividade, por meio de políticas públicas e

de novas tecnologias em saúde.

Para melhores escolhas de decisões políticas faz-se necessário tanto analisar

as políticas públicas que já contemplam o objeto de estudo, bem como

reconhecimento territorial de organização social e econômica dentro de espaços

sociais.

Mesmo tendo sido contempladas as questões em sua matéria política,

far-se-á necessária a instrumentalização da gestão e do planejamento. Por melhor

que seja uma política, se ela não for de encontro às necessidades dos grupos e

coletivos, ela não será devidamente aproveitada. Para conhecer é preciso que se

empenhe em discussões sobre as necessidades de pessoas que partilham os

mesmos problemas de saúde ou que ocupam a mesma região em termos ecológicos
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e geográficos. Desta feita, a pesquisa de um bacharel em Saúde Coletiva

promoverá, de forma otimizada, essas questões que lidam com as ações voltadas

para a população. Em especial, ações que necessitem de espaços físicos saudáveis

e instrumentos do governo para serem desenvolvidos.

Podemos verificar como exemplo exitoso, o Georreferenciamento de dados

do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM no Rio de Janeiro, utilizando a

Interface de Programação de Aplicativos - API do Google, a despeito de terem

problemas relacionados à qualidade das informações obtidas e por não se conseguir

um mapeamento seguro em áreas ocupadas de moradias irregulares. Para a

resolução deste viés, Silveira, Oliveira e Junger (2017, p. 884), visitaram a região:

A etapa manual foi importante por aproveitar 70% dos dados não
georreferenciados automaticamente, reduzindo as perdas a 8,4%. As
perdas foram maiores em bairros menos urbanizados, com assentamentos
recentes e/ou ocupações irregulares, e de menor nível socioeconômico.

Desta feita, a pesquisa de Silveira, Oliveira e Junger (2017) nos mostrou em

sua pesquisa de campo a importância deste tipo de ferramenta, para

compreendermos dados epidemiológicos, gestão de serviços necessários não só

para as pessoas que moram naqueles lugares, mas para se pesquisar os

determinantes ambientais.

O Geoprocessamento também pode ser usado para monitoramento de

doenças. Na cidade de Sobral, no Ceará, esse tipo de metodologia foi utilizada para

monitorar os casos de hanseníase. Na pesquisa de Ribeiro et al. (2014), realizada

nos anos de 2008 a 2013, foram notificados 35 casos de hanseníase, na faixa etária

de 0 a 15 anos:

Nesse contexto, a partir da utilização da tecnologia do geoprocessamento
para monitoramento dos casos de hanseníase em menores de 15 anos em
Sobral – CE, pôde-se verificar a relevância dos aspectos sociopolíticos e
ambientais nos processos de saúde e doença visando possibilitar a reflexão
acerca da intervenção aos determinantes sociais da saúde, como
mecanismo de controle da hanseníase e de demais doenças e agravos que
acometem a população. (RIBEIRO et al., 2014, p. 68)

A pesquisa de Ribeiro et al. (2014), comprovou que é necessário não apenas

descobrir onde estão os focos da doença, mas que esse trabalho deve ser feito em

conjunto com outros profissionais que trabalham com a promoção da saúde. Essas
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parcerias visam as melhores escolhas e decisões acerca das possíveis melhorias a

serem implementadas que tragam a melhoria da qualidade de vida da população,

Nessa perspectiva, a utilização do geoprocessamento no setor saúde
oferece grandes possibilidades, dentre elas a aplicação de um método
inovador de manejo de informações, tornando-se, assim, uma relevante
ferramenta de integração de informações diversas, as quais poderão
proporcionar uma visão ampliada da situação de uma determinada doença
ou agravo no espaço, de forma a conceder uma cadeia explicativa dos
problemas do território e orientar a tomada de decisões. Assim, o
geoprocessamento torna-se um relevante recurso tecnológico a serviço da
gestão e dos serviços de saúde com o objetivo de possibilitar o cruzamento
de dados sobre número de casos de hanseníase em menores de 15 anos e
localização das pessoas, colaborando, dessa forma, para a organização, o
atendimento, planejamento, tomada de decisões e avaliação das ações de
saúde. (RIBEIRO et al., 2014, p. 68)

Esse é o ponto crucial em tomadas de decisões políticas, ter-se o

conhecimento mais amplo e profundo de áreas e pessoas, suas relações culturais e

históricas. E essa ferramenta, da forma utilizada por Müller, Cubas e Bastos (2017)

já se mostrou efetiva nesse plano:

Ao aprofundar o conhecimento das distintas realidades das micro-áreas
durante a apropriação do território, o propósito de um planejamento e
gestão dos serviços de saúde oferecidos à população, ajustados à sua
realidade, pode ser efetivado. Este trabalho auxilia no fortalecimento do
plano de ações no primeiro nível de atenção à saúde, potencializando as
diretrizes de adscrição da clientela e territorialização, e o princípio da
descentralização (MÜLLER; CUBAS; BASTOS, 2010, p. 981)

Os serviços de Atenção Primária ainda são um gargalo do SUS, a despeito de

muito já ter sido feito na visão de Macinko e Mendonça (2018), essa metodologia de

georreferenciamento pode melhorar a qualidade de acesso e a qualidade dos

serviços de saúde:

Embora o SUS tenha facilitado e ampliado o acesso aos serviços de
atenção primária de forma bastante satisfatória para os brasileiros, a
qualidade desse atendimento tem sido questionada por diversos estudos.
As variações de qualidade resultam de diferenças na disponibilidade de
equipamentos básicos, padrões de pessoal e disponibilidade de diferentes
profissionais de saúde, má coordenação e disponibilidade de atenção
secundária e especializada, variações no gerenciamento e outros apoios
institucionais disponíveis para equipes em diferentes municípios. Muitas
dessas questões têm sido foco do programa de melhoria da qualidade do
governo brasileiro, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ)
(MACINKO; MENDONÇA, 2018, p. 26).
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A informação levantada sobre as fragilidades, apontadas por Macinko e

Mendonça (2018), ligadas tanto aos instrumentos de Estado, bem como a falta de

organização do trabalho e a gestão e planejamento, ajudam a nós, profissionais da

Saúde Coletiva, na orientação das possíveis medidas a serem tomadas. Dado que,

uma de nossas missões profissionais é a equidade em saúde. Arantes, Shimizu e

Merchán-Hamann (2016) confirmam que a equidade em saúde ainda necessita de

ações mais precisas e que respeitem os fatores histórico e cultural,

O esforço para a equidade na prestação de serviços, ou seja,
prioritariamente àquelas pessoas mais necessitadas, representa uma das
ações de saúde com maior dificuldade de operacionalização na América
Latina. Contudo, a forma como ocorreu a implantação da ESF no Brasil,
expandindo-se principalmente em cidades de pequeno porte e nas áreas
periféricas de metrópoles, colaborou para a promoção do acesso às
populações historicamente excluídas devido à pouca disponibilidade de
equipamentos públicos nesses locais. Sua implantação em áreas rurais,
para a população indígena, ribeirinha, e a incorporação de particularidades
individuais, como das pessoas em situação de rua, de travestis, e de
cuidadores familiares que vivem em isolamento social devido à sobrecarga
de atividades, são exemplos que reforçam essa perspectiva. (ARANTES;
SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2015, p. 1503)

Se o resultado de um levantamento físico e ecológico responder apenas os

pontos fracos ou o que falta em determinada área, não foi feito de maneira

adequada. O Georreferenciamento não resolve os problemas mais prementes de

uma população, se se tratar apenas de mais uma sondagem de dados. Acreditamos

que uma pesquisa de Georreferenciamento, quando não conta com um profissional

da área das Ciências Humanas e Sociais, apenas constata as dificuldades, mas não

tem a expertise para pensar na resolução do problema. Essa ferramenta por si só

não significará muito para a população se, primeiro, não contar com a população na

tomada de decisões e, segundo, se não contar com uma equipe de trabalho

multidisciplinar.

Lopes e Marcon (2012) constataram que os profissionais que trabalham com

a Estratégia Saúde da Família tem enfrentado dificuldades na assistência,

Os profissionais que trabalham com a família têm enfrentado dificuldades
para assisti-la adequadamente. Alguns problemas como falta de
funcionários e recursos materiais, têm influenciado no acesso – tanto da
família ao profissional de saúde quanto do profissional à família – à
assistência que pode ser oferecida pelos membros das ESF. Entretanto, é
importante ressaltar que estes problemas que dificultam a assistência
precisam ser minimizados, pois assistir à família em suas necessidades é
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imprescindível para a prevenção e para amenizar problemas que ocorrem
no seio familiar. (LOPES; MARCON, 2012, p. 92)

Segundo Ribeiro (2019), o advento das ciências humanas na saúde,

desde sua inauguração, no Brasil, com a Escola Livre de Sociologia, vem

participando com seus referenciais teóricos para cada vez mais, se conhecer

as especificidades regionais e locais, proporcionando um melhor

conhecimento cultural e histórico da população estudada, portanto, trazendo à

luz novos conceitos e debruçando-se nos conhecimento com rigor

metodológico.

Conhecer bem a região e capacitar pessoas para o trabalho com as

estratégias de atendimento às pessoas assistidas, são desafios que poderão

ser dirimidos com o auxílio da ferramenta de Geoprocessamento e

profissionais de Saúde Coletiva. Todas as pessoas assistidas devem ser

respeitadas em suas limitações e em suas potencialidades, com ações

políticas, baseadas em informações precisas para que se possam aprimorar

as decisões em gestão e planejamento.

1.3 Objetivos

Objetivo central:
Apresentar uma proposta de aplicação de baixo custo do

Georreferenciamento e seus possíveis usos em Saúde Coletiva.

Objetivos específicos:

● Conhecer espaços saudáveis;

● Reconhecer as potencialidade de promoção de espaços de cultura,

arte e lazer,  em uma coletividade;

● Reconhecer as potencialidades de parceria entre comércio, escolas,

centros de lazer  e centros de saúde;

● Reconhecer os espaços utilizados pela população para a organização

política e de demandas institucionais da coletividade;

● Elencar as possibilidades de propostas de ação para a Saúde Coletiva,

tanto no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, como nas

Gerências de Saúde.
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1.4 Referencial Teórico

Pensando em referenciar o nosso trabalho, creio que é de grande interesse

compreender a importância de mapas em pesquisas voltadas à saúde. Segundo

Ministério da Saúde (2006 apud MARQUES, 2011, p. 14), “um mapa é uma forma de

se conhecer melhor o espaço em que vivem e atuam as pessoas”, ao mesmo tempo

que se promove melhores condições de se planejar e organizar ações coletivas,

quer sejam políticas, quer sejam artísticas.

Talaska e Etges (2015) conceituam o Georreferenciamento de forma concreta

e esclarecedora, facilitando o entendimento a respeito de sua definição. Em primeiro

lugar, definem como um sistema de localização: “o termo Georreferenciamento

significa localizar um determinado ponto em um sistema referencial de coordenadas

conhecido” (TALASKA; ETGES, 2015, p. 6).

Desta forma os autores complementam a definição acerca do
Georreferenciamento como:

[...] um processo de identificação de um determinado dado ou informação
através de sua localização geográfica (latitude e longitude) que possibilita,
quando apoiado em ferramentas de geoprocessamento, a representação
gráfica ou digital da espacialização de determinado fenômeno ou
característica do território, indicando a sua localização de forma precisa e
acurada.(TALASKA; ETGES, 2015, p. 6)

Os autores explicam como devem ser tratados os dados a partir da explicação
minuciosa de como utilizar essa ferramenta:

O Georreferenciamento fundamenta-se na utilização de técnicas
matemáticas e computacionais para o tratamento de dados e informações
geográficas, juntamente com dados textuais, descritivos. Consiste, em um
primeiro momento, na coleta de informações e dados primários
(coordenadas), no tratamento desses dados através de softwares de
geoprocessamento, com a finalidade de tornar as coordenadas, coletadas
em campo, conhecidas em um sistema de referência, o qual possibilita a
localização exata dos dados ou fenômenos em análise e potencializa a sua
representação através de cartografias. (TALASKA; ETGES, 2015, p. 6)

O conceito de cartografia melhor aceito foi estabelecido pela Associação

Cartográfica Internacional - ACI, em 1966, e definiu a cartografia como :

o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que,
tendo por base os resultados de observações diretas ou a análise de
documentação, se volta para a elaboração de mapas, cartas e outras
formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e
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ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização.
(CARVALHO, 2008, p. 2)

Para Hino et al. (2006, p. 2), Geoprocessamento é:

o conjunto de técnicas de coleta, tratamento e exibição de informações
referenciadas em um determinado espaço geográfico. Destacam-se:
sensoriamento remoto, digitalização dos dados, automação de tarefas
cartográficas, Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Sistema de
Informação Geográfica (SIG).

Segundo Assunção et al. (1998), os mapas temáticos são valiosos

instrumentos em estudos epidemiológicos, e possuem três objetivos principais: o

primeiro consiste na visualização da distribuição espacial do evento na região de

interesse; o segundo consiste na sugestão dos determinantes locais do evento e

fatores etiológicos desconhecidos que possam ser formulados em termos de

hipóteses a serem investigadas posteriormente; o terceiro terceiro consiste em

apontar associações entre o evento e seus determinantes.

O uso de mapas na epidemiologia começou a ser explorado pelo médico

britânico John Snow no século XIX durante a epidemia de cólera em Londres, na

época John Snow buscou relacionar o número de óbitos com o serviço de

abastecimento de água das habitações. Em 1954 duas companhias eram

responsáveis pelo fornecimento de água encanada na cidade, a Lambeth Company

e a Southwark and Vauxhall Company, a primeira delas pegava água do rio Tâmisa

localizado antes da entrada de esgoto da cidade e a segunda companhia retirava

água em um local que ficava logo após onde eram lançados os dejetos do esgoto.

John Snow obteve uma lista do número de óbitos por cólera na cidade e

comprometeu-se a identificar as casas que eram abastecidas por cada companhia,

após o levantamento dessas informações os resultados foram claros: de dez mil

casas abastecidas pela primeira empresa foram registrados 37 óbitos, já das dez mil

residências abastecidas pela segunda empresa foram registrados 315 óbitos. A

partir desse estudo foi possível identificar a origem da epidemia sem conhecer o seu

agente causador, relacionando as características espaciais da cidade com os

eventos de saúde da época. Essas informações foram absorvidas a partir da leitura

do livro “John Snow - Sobre a maneira de transmissão da cólera”.

No Brasil, o uso do Geoprocessamento em saúde teve início na década de

1980, a partir do esforço realizado pelo professor Jorge Xavier da Silva (UFRJ), que
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foi responsável pela criação do primeiro Sistema de Informação Geográfica - SIG, o

Canadian Geographical Information System (CÂMARA, DAVIS; MONTEIRO, 2001).

Uma proposta atual do Ministério da saúde de inserção de mapas na saúde é

a ferramenta Mapa da Saúde, essa ferramenta foi desenvolvida pelo Departamento

de Articulação Interfederativa - DAI em parceria com as demais áreas do Ministério.

O Mapa da Saúde está presente no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011

que o considera como descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e

de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, o Mapa é

utilizado na identificação as necessidades de saúde e orienta o planejamento

integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de

saúde. As informações obtidas através da ferramenta podem ser usadas pela gestão

facilitando a implementação e melhor organização das ações e serviços de saúde

ofertados e na tomada de decisão.

A partir de uma parceria entre a Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério

da Saúde, Governo Federal, FIOCRUZ e Instituto de Comunicação e informação

Científica e Tecnológica em Saúde, foi desenvolvido o Programa de Capacitação e

Atualização em Abordagens do Espaço em Análises de Saúde Pública, o programa

é constituído por um volume de três livros: o volume 1 “Abordagens espaciais na

Saúde Pública”, volume 2 “Sistemas de Informações Geográficas e análise espacial

na Saúde Pública” e o volume 3 “Introdução à Estatística espacial para a Saúde

Pública”.

O objetivo principal do programa é capacitar profissionais do Sistema Único

de Saúde - SUS envolvidos com análise e planejamento de ações em saúde através

do controle de doenças, epidemiologia e vigilância em saúde, além de oferecer

subsídios teórico-práticos relacionados às abordagens do espaço em análises de

saúde para a vigilância em saúde; promover o reconhecimento sobre o território de

atuação desses profissionais a identificação de situações e a elaboração de

propostas de intervenção; aperfeiçoar a capacidade de análises de sistemas

nacionais de informações para a vigilância em saúde; aprimorar o uso dos

programas nacionais de visualização e análise de dados espaciais a partir da

incorporação de ferramentas que permitam a espacialização das informações.

Desta feita, o que se pretende encontrar nesses mapas são os espaços

saudáveis. Para Silveira (2019, p. 1):



17

[...] ambientes saudáveis constituem espaços que possibilitam a qualidade
de vida para a saúde, o trabalho, o ensino e o lazer. Dessa forma, estão
envolvidos múltiplos fatores que se entrelaçam nesse tema como: a
Promoção da Saúde, a Sustentabilidade, a Qualidade de Vida, a Educação,
os determinantes Sociais e o Meio Ambiente (BRASIL, 2002 apud
SILVEIRA, 2019, p. 1)

Segundo Silveira (2019, p. 2), em sua definição de ambientes saudáveis,

[...] os ambientes saudáveis, na perspectiva da Promoção de
Saúde, constituem um compromisso de políticas públicas e advocacy,
as leis precisam ser outorgadas para que, realmente, ocorram as
mudanças de comportamento e cultura. (SPERANDIO et al., 2004 apud
SILVEIRA, 2019, p. 2)

O entrelaçamento da pesquisa realizada com reconhecimento geográfico e

físico proporcionará o uso do referencial teórico da vulnerabilidade estrutural ou

genética,
[...] uma situação definida historicamente, cuja origem concreta dentro de
um determinado campo social é reconhecida em termos simbólicos e
relacionais por grupos ou estratos da sociedade, reconhecimento este
remetido ao patamar coletivo, supra individual (MONTAGNER;
MONTAGNER, 2018, p. 33).

Desta feita, compreendemos a vulnerabilidade inserida no grupo ou no

coletivo social, e qual o impacto aos seus membros. Levantando suas maiores

dificuldades, nessa perspectiva, podemos estudar minuciosamente cada grupo

vulnerável e compreender holisticamente estas vulnerabilidades, tão necessárias

para a formulação de políticas públicas e ações de Estado para mudar este cenário

e, assim, diminuir as desigualdades , promovendo a equidade. (MONTAGNER;

MONTAGNER, 2018).

Enfim, a visualização de mapas, proporciona uma melhor adequação de

conhecimentos físicos e geográficos atrelados às condições sanitárias e de saúde.

Ainda, proporciona resultados que possam ser utilizados para tomadas de decisões

políticas e econômicas. Rapidez maior nas respostas e nas questões relacionadas à

gestão e planejamento.

A principal proposta com essa ideia, de conhecimento e reconhecimento das

competências espaciais e locais correlacionadas à história e cultura de uma

população é a implementação de ambientes saudáveis e coletivos. Para Silveira

(2019, p. 1), “ambientes saudáveis constituem espaços que possibilitam a qualidade

de vida para a saúde, o trabalho, o ensino e o lazer''. Portanto, são espaços nos



18

quais esperamos que a população o reconheça como espaço público de interação

social, “dessa forma, estão envolvidos múltiplos fatores que se entrelaçam nesse

tema como: a Promoção da Saúde, a Sustentabilidade, a Qualidade de Vida, a

Educação, os determinantes Sociais e o Meio Ambiente.” (BRASIL, 2002 apud

SILVEIRA, 2019, p. 1).

Quando pensamos em ambientes saudáveis sob a perspectiva da Saúde

Coletiva, estamos falando no conceito de Promoção à Saúde, bem como de

prevenção à doenças e de reabilitação. É imprescindível analisar a relação entre

habitação e o espaço geográfico no qual ela está inserida, não nos revela apenas a

forma cultural de moradia, mas o ambiente no qual essa cultura estará inserida. A

casa é resultado da manutenção das características culturais de uma família, mas o

espaço onde ela está inserida fará com que as experiências e estratégias sejam

repensadas. Conhecer o que é a Promoção à Saúde dentro dos serviços de saúde é

senti-los como parte e extensão de sua moradia:

Identificou-se a estreita ligação entre a prática das hortas e as diretrizes e
campos de ação da PS como: criação de ambientes saudáveis, reforço da
ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais, estímulo à
autonomia e empoderamento e demandas por reorientação dos serviços. As
atividades de horta instituídas nas UBS se mostraram uma estratégia de
implementação das práticas integrativas e complementares (PIC). (COSTA
et al., 2015, p. 3099)

Inclusive, todos os instrumentos do governo revelam as necessidades de uma

população, ou pelo menos, em tese, deveriam representar. A construção de escolas

infantis e de nível médio, devem ser pensadas a partir da população existente, da

mesma forma que políticas de assistência social e de proteção devem existir de

acordo com o grupo social, usando como exemplo a adolescência:

Conhecer o que pensam, sentem e preferem os adolescentes sobre os
cuidados de saúde, permite compreender melhor as suas perspetivas e
saber como adequar os cuidados aos seus desejos, necessidades e
preferências, no sentido de estimular o seu interesse e motivação pela
procura dos mesmos, e não apenas em condição de doença. Estas
mudanças, segundo este grupo de adolescentes, exigem mais recursos
humanos, melhores condições de acesso e de atendimento num ambiente
físico acolhedor e amigável, facilitador de uma relação próxima e adequada
com os profissionais de saúde. (VINAGRE, 2019, p. 1634-1635)
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Nesses espaços devem ser criados locais de lazer, de entretenimento e, mais

ainda, locais onde possam acontecer reuniões para se discutir assuntos de interesse

social e coletivo.

No caso da reabilitação, o ambiente deve conter adaptações que o torne

acessível para as pessoas que necessitam de cadeiras de rodas, bengalas, muletas

e ou andador, ter um espaço ao ar livre onde possam fazer seus exercícios seria de

grande ajuda a sua condição. Bem como poderia ser utilizado por idosos e crianças

para a socialização e realização de exercícios físicos.

Sem esquecer que nesses espaços obrigatoriamente devem existir locais

onde a leitura e o estudo sejam prioritários, bibliotecas, apresentações teatrais e

musicais, museus itinerantes dentre as mais diversas atividades culturais propostas

pela coletividade. Não devemos pensar apenas em condições de moradia e de

trabalho, precisamos ir além, também faz parte das necessidades do homem a

cultura, o esporte e o lazer.

1.5 Metodologia

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva operacional

e teve como cenário a Região Administrativa XXV Estrutural/Setor Complementar de

Indústria e Abastecimento, Scia, do Distrito Federal, mais especificamente o trabalho

teve como cenário a Cidade Estrutural.

Para maximizar os resultados, o Georreferenciamento deve ser realizado por

um profissional de Saúde Coletiva em parceria com os Agentes Comunitários de

Saúde, ACSs, e acontecerá em três passos, são eles:

1. O primeiro passo consiste no reconhecimento e Georreferenciamento das

micro ou macro regiões em uma plataforma online

2. O segundo passo consiste na escolha dos principais determinantes a serem

levantados para estudo da população para a realização do

Geoprocessamento dos dados

3. O terceiro passo consiste na análise das informações através do Dashboard

desenvolvido a partir das informações levantadas.
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Foi realizado o Georreferenciamento de estabelecimentos de saúde,

instituições de ensino, igrejas, creches, associações, centros de assistência social,

centros de convivências e restaurante comunitário, o reconhecimento desses

estabelecimentos foi feito com o intuito de relacionar possíveis parceiros com

responsabilidade social que possam auxiliar nas situações de saúde da população e

que possam ter participação ativa nos processos de saúde, ao mesmo tempo que

podem proporcionar o desenvolvimento de atividades voltadas para a criação de

ambientes saudáveis.

O Geoprocessamento dos dados coletados a respeito da população

possibilita a visualização das situações de saúde de forma simples e de fácil

relacionamento com o mapa onde estão registradas.

Os determinantes são interpretados como características fundamentais e

relevantes do grupo populacional a serem analisados e acompanhados, os

determinantes devem ser estudados e avaliados especificamente para cada grupo

populacional atendido pelos estabelecimentos de saúde, exemplos de

determinantes:

● Diferenciação por sexo

● Situações de saúde como hipertensão, diabetes, domiciliados,

acamados, pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

● Grupos populacionais como crianças, adolescentes, adultos, idosos,

gestantes e recém nascidos

O Dashboard é o último passo da ação, quando os dados coletados serão

organizados em quadros com gráficos que representem de forma clara e de fácil

entendimento a situação de saúde da população. Os dados podem ser tabulados no

software Microsoft Excel caso a unidade já tenha esse serviço contratado, ou

através do aplicativo Google Sheets que é gratuito e está disponível para

computador e dispositivos móveis (celulares, notebooks e tablets), a criação dos

painéis também pode ser realizadas por uma dessas ferramentas, a escolha da

ferramenta a ser utilizada para a realização do Dashboard depende do cenário de

cada unidade de saúde

A pesquisa para realização do Georreferenciamento aconteceu em três

momentos:
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1. O primeiro momento consistiu em uma pesquisa na plataforma Google Maps

a fins de conhecimento da Região Administrativa XXV Estrutural/Scia do

Distrito Federal e levantamento de informações a respeito da localização de

estabelecimentos com responsabilidade social

2. O segundo momento consistiu em 5 saídas de campo para verificar a

veracidade das informações disponíveis na plataforma online a respeito da

localização de ruas e residências

3. O terceiro momento consistiu na confecção do mapa georreferenciado na

plataforma My Maps.

O Google Maps é um serviço de mapas e imagens de satélites que possibilita

a visualização de locais e trajetos, o serviço é fornecido pela empresa Google.

A plataforma conta com duas possibilidades de visualização, uma com

imagens de satélite e outra com imagens de mapa, além de contar com a função

“Navegar pelas imagens do Street View” onde é possível “andar” pelas ruas

registradas pelo mapa e visualizar praças, parques, hospitais, escolas e construções

que estejam cadastradas na plataforma de uma forma geral, a plataforma também

permite a visualização de um mesmo local em uma espécie de linha do tempo

possibilitando o reconhecimento de situações anteriores, porém essa função não

está disponível para todos os locais em períodos de tempo.

O My Maps também é um serviço de mapas disponibilizado pela empresa

Google, o que o diferencia do Google Maps é a possibilidade de customizar mapas,

inserir legendas, realizar geomarcação, calcular distância entre pontos e inserir

ícones para melhor visualização dos locais referenciados.

Para a proposta deste trabalho as duas ferramentas são vistas de forma

complementar, pois enquanto uma permite a análise detalhada dos mapas a outra

permite a confecção de mapas temáticos a partir das informações levantadas.

As duas ferramentas estão disponíveis para uso em computador e

dispositivos móveis (celulares, notebooks e tablets), são gratuitas, as funções não

são complexas como em outras ferramentas de Georreferenciamento, são de fácil

acesso e manuseio e a base de dados está em frequente atualização.

Tendo em vista o cenário da Saúde Pública no país e a escassez de recursos,

interpretamos o conjunto de ferramentas citadas acima atrelado a metodologia

desenvolvida como um modelo de georreferenciamento apto para implementação
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em estabelecimentos de saúde quando manuseado e gerido por um profissional da

Saúde Coletiva.

1.6 Comitê de Ética em Pesquisa

Os aspectos legais e éticos desta pesquisa obedeceram à Resolução

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. A resolução traz

termos e condições a serem seguidos e trata do Sistema CEP/CONEP, integrado

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS do CN) e pelos

Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) compondo um sistema que utiliza

mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter relação que visa a

proteção dos participantes de pesquisa. (BRASIL, 2012).

A resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades,

referenciais da bioética, tais como autonomia; não maleficência; beneficência; justiça

e equidade etc. e visa assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa.

(BRASIL, 2012).

Essa pesquisa não precisou ser submetida ao Comitê de Ética por se tratar

de um estudo feito com dados secundários, os quais não envolvem seres humanos

de forma direta ou indireta. Os custos que envolveram o estudo foram de

responsabilidade da pesquisadora.
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CAPÍTULO II

Neste capítulo apresentaremos nossa pesquisa bibliográfica, escreveremos

uma breve história sobre o geoprocessamento de dados e sobre a região que foi

estudada, a Região Administrativa XXV Estrutural/Scia. Neste capítulo também é

demonstrada a mudança territorial sofrida ao longo dos anos através de imagens

retiradas da ferramenta “Google Maps - Street View”.

2.1 Levantamento bibliográfico: o Georreferenciamento nos cenários da
saúde

Esse capítulo tem como objetivo apresentar diferentes propostas de

Georreferenciamento a partir do resumo de artigos dentre os arquivos lidos. Os

artigos apresentam diferentes metodologias e objetivos, mas todos utilizam o

Georreferenciamento como uma ferramenta necessária para os diferentes cenários

em saúde. Todas as pesquisas foram feitas na plataforma SciElo, com o descritor

Georreferenciamento, foram considerados os seguintes filtros: Cadernos de Saúde

Pública, Revista Brasileira de Epidemiologia, Saúde e Sociedade, Epidemiologia e

Serviços de Saúde, Revista de Saúde Pública, Saúde em Debate e Cadernos Saúde

Coletiva e foram encontrados 16 resultados. Esta pesquisa foi realizada com a

finalidade de embasar o presente trabalho.

2.1.1 Artigo 1: “Utilização do Google Maps para o georreferenciamento de
dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade no município do Rio de
Janeiro, 2010-2012”

O estudo se trata de um estudo descritivo, teve como objetivo descrever os

resultados da aplicação de um procedimento de baixo custo para

georreferenciamento de dados do Sistema de Informação sobre mortalidade no

município do Rio de Janeiro, a metodologia aplicada foi o uso da base de endereços

do Google Maps para georreferenciamento de dados de óbitos registrados no SIM.

O trabalho foi realizado em três etapas, primeiro ocorreu a padronização dos

endereços, o segundo passo foi o georreferenciamento na plataforma do Google e o

terceiro passo foi a intervenção manual. Foram submetidos ao procedimento 26.081

endereços, do total 18.646 foram automaticamente georreferenciados, os 7.435 que
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restaram foram submetidos por intervenção manual e foram encontrados 5.250. No

final 91,6% dos endereços foram georreferenciados, foi possível concluir que o

procedimento apresentou alta proporção de acertos automáticos e a intervenção

manual reduziu consideravelmente as perdas, apesar de demandar mais tempo.

O georreferenciamento foi realizado por meio da Interface de Programação
de Aplicativos (API) do Google, acessada com um script programado em R.
A API de georreferenciamento compara os endereços informados com a
base do Google Maps, para a captura das coordenadas geográficas. A
utilização gratuita permite a requisição diária de até 2.500 pares de
coordenadas.10 A API também retorna o endereço localizado e sua
precisão. (SILVEIRA; OLIVEIRA; JUNGER, 2017, p. 2)

2.1.2 Artigo 2: “Georreferenciamento como instrumento de gestão em unidade
de saúde da família”

O estudo se trata de uma pesquisa descritiva-operacional e teve como

objetivo geoprocessar dados de interesse para saúde numa Unidade de Saúde da

Família. Para a realização do estudo foi necessário fazer o levantamento das

informações de conhecimento da equipe e outras fontes, organizar a base de dados

e gerar mapas temáticos.

Os mapas temáticos possibilitaram a visualização do quantitativo, a

distribuição, a concentração e a incidência de eventos, e possibilitaram correlações,

dentre elas, a distribuição na área de gestantes de risco com o nascimento de

crianças de risco, ancorando a análise do impacto das ações programadas.

O mapeamento do território apóia o planejamento e a gestão dos serviços de

saúde ajustados à realidade da população.

Cabe ressaltar que, pela diversidade brasileira, o uso da ferramenta de
geoprocessamento de informações de interesse para saúde nem sempre é
possível no espaço interno da US, pois é necessário computador e software
adequados. Porém, é admissível coletar as informações e executar o
geoprocessamento das mesmas em outro local, como foi realizado neste
trabalho. (MÜLLER; CUBAS; BASTOS, 2010, p. 4)

O estudo foi realizado em três etapas, primeiro foi realizado o levantamento

das informações de conhecimento da equipe e de dados de interesse a saúde em

diferentes organismos públicos e privados, na segunda etapa houve a organização

de uma base de dados de interesse a saúde para alimentar o sistema de
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geoprocessamento e na terceira etapa foram gerados mapas temáticos a partir das

informações obtidas.

Os mapas temáticos, alimentados pela base de informações constituída e
desenvolvidos com o software ArcGIS®, podem auxiliar os gestores e as
equipes de saúde na gestão dos dados territoriais e no planejamento de
ações de saúde, por permitirem atualizações constantes dos dados, além de
propiciar a manipulação e análise das informações geradas. (MÜLLER;
CUBAS; BASTOS, 2010, p. 4)

Em especial podemos pensar nessa ferramenta para levantamento de

situações de risco e vulnerabilidades física e territorial,

Uma das potencialidades do SIG é visualizar o mapeamento das famílias de
risco que são caracterizadas, além dos aspectos relativos ao território, pela
baixa renda e por vivenciarem um difícil e complexo processo de
enfrentamento de crises. Verificar este fenômeno e sua mobilidade no
território da cidade, auxiliaria no planejamento de ações direcionadas a
estas famílias, que, são expostas a interrupções em seu atendimento a cada
mudança de cadastro nas diferentes unidades de saúde. (MÜLLER;
CUBAS; BASTOS, 2010, p. 3)

2.1.3 Artigo 3: “Uma experiência de uso do georreferenciamento e do
mapeamento no processo de territorialização na Atenção Primária à Saúde”

O artigo teve como objetivo relatar a experiência do uso de ferramentas que

instrumentalizam o processo de territorialização na Atenção Primária em Saúde. Os

recursos metodológicos utilizados foram a observação do participante e o diário de

campo. O trabalho foi realizado em conjunto com o Núcleo Ampliado de Saúde de

Família e Atenção Básica, a partir dessa parceria optou-se por desenvolver o

mapeamento e o georreferenciamento com finalidade de auxiliar a unidade no seu

processo de territorialização.

Foi necessário realizar uma imersão no envolvimento das seguintes

atividades; grupo gerencial avançado; visitas domiciliares; grupos da UBS;

aproximações territoriais; reuniões gerais, do Nasf-AB, de conselho gestor, de apoio

matricial e com escolas de ensino infantil e fundamental”. A imersão foi necessária

para compreender e criar aproximação da realidade do serviço e da prática dos

profissionais.
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Durante o período de imersão foi possível identificar os eixos de situações

problemáticas, foram elas: processo de trabalho em saúde; território, territorialização

e intersetorialidade; e gestão da clínica.

O mapeamento e o georreferenciamento são ferramentas que objetivam
tornar o processo de territorialização algo contínuo, favorecendo a
aproximação entre profissionais e população. Assim, espera-se uma melhor
compreensão das necessidades de saúde, bem como o planejamento do
processo de trabalho, a incorporação de populações que não são
consideradas como prioritárias, e o trabalho em rede e no território.
(CAMARGOS; OLIVER, 2019,  p. 4)

Um diferencial desse trabalho foi a exposição dos dados levantados em

formato de tabela, o que possibilita visualizar e facilitar a análise das situações de

saúde.

2.2 Breve  histórico sobre Geoprocessamento de dados

Esse breve histórico faz parte de uma pesquisa realizada por Gilberto

Câmara, Clodoveu Davis e Antônio Miguel Vieira Monteiro, que consta no Ministério

da Ciência e Tecnologia sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais. Todas as informações abaixo citadas fazem parte do artigo “Introdução à

Ciência da Geoinformação''.

O início do processo de tentativa de automatização do processamento de

dados de caráter espacial aconteceu nos anos de 1950 na Inglaterra e nos Estados

Unidos e tinha como objetivo diminuir os custos com manutenção e produção de

mapas. Dois fatores dificultaram o desenvolvimento do Geoprocessamento nessa

época, o primeiro foi a falta de tecnologias de informática e o segundo a

especificidade da aplicação escolhida pelos países.

No Canadá nos anos de 1960 surgiram os primeiros Sistemas de Informação

Geográfica (SIG), e faziam parte de um programa do governo para inventariar

recursos naturais. Os primeiros sistemas eram muito difíceis de usar, pois os

computadores com capacidade necessária para utilizar os sistemas tinham custo

elevadíssimo, a mão de obra além de especializada era extremamente cara e não

existiam monitores gráficos de alta resolução.
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Ao decorrer da década de 1970 com o avanço da tecnologia foram criados

recursos de hardware mais acessíveis o que possibilitou o desenvolvimento de

sistemas comerciais. A partir disso surgiu a expressão Geographic Information

System (GIS). Nesta época começaram a surgir os primeiros sistemas de Computer

Aided Design ou projeto assistido por computador, sistemas que trouxeram melhores

condições para produção de plantas e serviram como base para a automatização

dos sistemas de cartografia. Ainda nessa época o uso desses sistemas

demandavam computadores que apenas grandes organizações possuíam, tornando

a tecnologia inacessível para grande parte das empresas.

Ao longo da década de 1980 com o constante e acelerado avanço da

tecnologia, que resultou no desenvolvimento de hardwares mais acessíveis e de

máquinas para uso pessoal, os Sistemas de Informações Geográficas passaram por

um período de desenvolvimento e crescimento acelerado que se mantém até a

atualidade.

No Brasil, o uso do Geoprocessamento em saúde teve início na década de

1980, a partir do esforço de divulgação e formação realizado pelo professor Jorge

Xavier da Silva (UFRJ).

2.3 História da Região Administrativa XXV Estrutural/Scia

A ocupação da área onde atualmente se reconhece a Cidade Estrutural teve

início na década de 1960, quando recicladores de resíduos sólidos viram, no até

então “Lixão da Estrutural”, um meio para garantir o sustento de suas famílias. O

que no início era apenas uma necessidade de trabalho foi atrelado a falta de

moradia, o que ocasionou na migração dos trabalhadores para o local, onde

construíram suas residências em torno do “Lixão da Estrutural”.

Já no início da década de 1990 a área era ocupada por menos de 100 casas

feitas de madeira e lona e, na época, corriam risco de serem removidos por estarem

próximas do lixão, do Parque Nacional de Brasília e da passagem de gasoduto da

Petrobrás. As várias tentativas de remoção dos trabalhadores que ocupavam a área

falharam e a expansão da ocupação originou a Vila Estrutural. Em 2006, a Lei

Complementar nº 715 declarou a Vila Estrutural como uma Zona Especial de

Interesse Social - ZEIS, possibilitando sua regularização através do projeto
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urbanístico que contemple as restrições físicas e restrições do Estudo de Impacto

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.

O Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Scia, integra a Região

Administrativa XXV que foi criada em janeiro de 2004 e tem como sede urbana a Vila

Estrutural. Nasceu com o projeto original de Brasília com o objetivo de abrigar

empresas que tinham necessidade de grandes áreas para instalação e

desenvolvimentos de suas atividades.

2.3.1 Região Administrativa XXV Estrutural/Scia - “Linha do Tempo” Street
View

As imagens a seguir representam a entrada da Região Administrativa XXV

Estrutural/Scia, mais precisamente representa a entrada da “Cidade Estrutural”,

assim reconhecida por seus moradores, em uma linha do tempo disponível no

Google Maps com a visão da ferramenta Street View, as imagens capturadas são

dos seguintes períodos respectivamente: agosto de 2011, junho de 2012, janeiro de

2014, junho de 2015, setembro de 2016, julho de 2017, outubro de 2018, abril de

2019 e fevereiro de 2020.

Em 2011 é possível ver que esse trecho da cidade passava por obras,

estavam construindo o que futuramente seriam três Postos Comunitários da Polícia

Militar do Distrito Federal. Segundo a Carta de Serviços ao Cidadão que foi

desenvolvida pela Polícia Militar, a Polícia comunitária se trata de uma filosofia e

estratégia organizacional com objetivo de proporcionar uma nova parceria entre a

polícia e a comunidade, baseando-se no princípio de que a comunidade e a polícia

devem trabalhar juntos para identificar, priorizar e resolver problemas atuais.

Em 2012 os Postos Comunitários já estavam prontos e a cidade passou a

receber um suporte maior por parte da segurança pública. Cada posto custou entre

R$100.000,00 (cem mil reais) e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) para ser

construído.

Em 2015 os postos foram desativados na Cidade Estrutural e em outras

Regiões Administrativas do DF por falta de policiais para ocupá-los e por demonstrar

ineficácia na melhora da proteção da população.
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Entre 2015 e 2016 os postos sofreram atentados e foram encendiados, após

esses atos de vandalismo, as estruturas de concreto que serviam como base para

os postos foram retiradas.

Imagem 1 - Entrada da Cidade Estrutural em agosto de 2011

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021

Imagem 2 - Entrada da Cidade Estrutural em  junho de 2012

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021
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Imagem 3 - Entrada da Cidade Estrutural em janeiro de 2014

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021

Imagem 4 - Entrada da Cidade Estrutural em junho de 2015

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021
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Imagem 5 - Entrada da Cidade Estrutural em setembro de 2016

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021

Imagem 6 - Entrada da Cidade Estrutural em julho de 2017

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021
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Imagem 7 - Entrada da Cidade Estrutural em outubro de 2018

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021

Imagem 8 - Entrada da Cidade Estrutural em abril de 2019

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021
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Imagem 9 - Entrada da Cidade Estrutural em fevereiro de 2020

Fonte: GOOGLE MAPS, 2021



34

Capítulo III

Neste capítulo apresentaremos nossa ferramenta metodológica de pesquisa e

demonstraremos os passos de sua implementação e os resultados de sua aplicação,

usamos como cenário a Região Administrativa XXV Estrutural/Scia do Distrito

Federal, mais especificamente o território da Cidade Estrutural.

3.1 Ferramenta metodológica de pesquisa

A Imagem 10 a seguir exemplifica a proposta de Georreferenciamento onde

foram referenciados estabelecimentos de saúde e outros estabelecimentos com

responsabilidade social, a fim de criar relações de parceria saudáveis entre os

locais.

O mapa temático representa estabelecimentos referenciados da Região

Administrativa XXV Estrutural/Setor Complementar de Indústria e Abastecimento,

Scia, do Distrito Federal, mais especificamente os estabelecimentos e espaços de

convivência da Cidade Estrutural.

Nesta região foram encontrados os seguintes estabelecimentos: 3 Unidades

Básicas de Saúde - UBSs, 5 escolas, 4 creches, 11 igrejas, 1 feira permanente, 1

restaurante comunitário, 1 administração regional, 1 Centro de Referência

Especializado de Assistência Social, CREAS, 1 Centro de Referência da Assistência

Social, CRAS, 1 agência do trabalhador, 1 centro de juventude, 1 conselho tutelar, 2

centros de convivência, 2 associações, 3 projetos sociais, 1 museu da história de

cidade, 1 centro olímpico, 2 parques, 2 praças, 1 cooperativa de reciclagem, 1

banco comunitário, 1 terminal rodoviário, 1 centro de múltiplas funções e 1 aterro

sanitário.

Uma das propostas após a realização do Georreferenciamento é a relação

entre os estabelecimentos referenciados com objetivo de criar/proporcionar relações

e ambientes saudáveis.

Os ambientes escolares são possíveis espaços para desenvolvimento de

atividades saudáveis, as salas podem ser utilizadas para reuniões de reforço

escolar, alfabetização de adultos que não tiveram acesso a educação básica, os

espaços externos podem ser utilizados para o desenvolvimento de atividades físicas

voltadas para a saúde da população, projetos de artes marciais, aulas de futebol,
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treinos para condicionamento físico, o desenvolvimento de uma horta comunitária

entre outras atividades voltadas para a saúde e a criação de vínculos saudáveis

entre a população.

O Centro de Juventude é um equipamento público e tem como objetivo ofertar

cursos de qualificação profissional, atividades de convivência, saúde e lazer,

inclusão digital, cultura, formação para o empreendedorismo, acompanhamento

psicossocial, prevenção ao uso de drogas e ações sociais e comunitárias.

O Centro de Convivência do idoso tem como objetivo ofertar atividades

visando o envelhecimento saudável e ativo, o convívio comunitário, além de prevenir

o isolamento e a exclusão social.

A cidade Estrutural possui instituições religiosas, neste trabalho foram

georreferenciadas 11 delas, algumas dessas igrejas possuem espaços físicos

amplos e além de desenvolver as relações sociais entre seus membros são

importantes meios para o desenvolvimento de projetos sociais culturais.

Os parques e praças são excelentes ambientes para o desenvolvimento de

hábitos saudáveis, como por exemplo, aulas das mais diferentes modalidades

esportivas, exercícios ao ar livre, caminhadas e piqueniques, visando alcançar uma

melhor qualidade de vida.

A cidade Estrutural também conta com um Centro Olímpico e Paraolímpico

que ofertam vagas para natação, hidroginástica, atividade física orientada e cross

funcional para a população.

Além de possuir projetos voltados para a realização de esportes,a cidade

também é muito rica no sentido culturalmente, foram georreferenciados 3 projetos

sociais, esses projetos oferecem ensino de música, aulas de idioma, aulas de teatro,

aulas de artesanato, dentre outras atividades destinadas a crianças, adolescentes e

adultos.

Pensando nos espaços externos dos estabelecimentos de serviços públicos,

como o CRAS, CREAS e Administração Regional, pode se pensar na organização

de conselhos para debate das necessidades da população, organização de debates

políticos saudáveis para apresentar de forma clara as propostas do atuais

representantes políticos, sempre objetivando o fortalecimento do diálogo e do

relacionamento entre a população e seus representantes legais.

Essas são algumas propostas que podem ser implementadas para a criação

de redes saudáveis dentro da comunidade da cidade Estrutural.
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Imagem 10 - Representação do Mapa da Cidade Estrutural

Fonte: GOOGLE MY MAPS, 20211

Imagem 11 - Descrição da população e seus determinantes

Fonte: GOOGLE MY MAPS, 2021

1 Mapa completo disponível em:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dV3-hDrbOFva0kNd8o2CG3qNyhO0lC0u&usp=sharing
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Para validação da localização dos ambientes referenciados, utilizei as

informações de endereço disponíveis no site do Governo do Distrito Federal a

respeito dos estabelecimentos de serviços públicos antes de realizar saídas de

campo para reconhecimento do território.

Imagem 12 - Legenda dos locais referenciados no mapa

Fonte: elaboração própria

A partir da Imagem 13 até a Imagem 19 irei demonstrar o processo de

desenvolvimento do Dashboard, antecipo que foi necessário simular um pequeno

grupo populacional a fim de demonstrar a viabilidade do passo 3 da metodologia e

exemplificar a construção da ferramenta.

Criei uma planilha com 5 Colunas; a primeira nomeada como Nome; a

segunda Sexo; a terceira Idade; a quarta Situação de Saúde; a quinta Grupo

Populacional. A planilha contém 32 linhas considerando a primeira como cabeçalho.

A coluna 1 contém o nome do usuário para reconhecimento da população. A

coluna 2 considera a divisão por sexo masculino e feminino. A coluna 3 contém a

idade dos usuários do SUS cadastrados. A coluna 4 representa a “Situação de

Saúde” foram considerados os seguintes determinantes: infecções sexualmente

transmissíveis - ISTs, hipertensão, diabetes, acamados e domiciliados. A coluna 5

apresenta os “Grupos Populacionais” e foram considerados os seguintes grupos:

crianças e idosos.
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A proposta é que a planilha seja preenchida com informações já levantadas

pelos Agentes Comunitários de Saúde, ACSs,a respeito da população, caso o

cenário real não possua um reconhecimento populacional será necessário realizar

um levantamento das informações a respeito da população através de formulários

de entrevista com .perguntas básicas, como: nome, idade, data de nascimento, se

possui alguma doença, situação de saúde da família, endereço para

acompanhamento e Georreferenciamento e outras informações que a unidade de

saúde considere importante para conhecimento da população.

Todas as informações a respeito da população, consideradas para a

confecção da planilha e dos gráficos não passam de uma simulação, mas que

demonstra importantes determinantes a serem considerados na aplicação do

Georreferenciamento em saúde.

Imagem 13 - Representação do Dashboard

Fonte: elaboração própria
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Imagem 14 - Modelo de construção da planilha do Dashboard

Fonte: elaboração própria2

Imagem 15 - Dashboard

Fonte: elaboração própria

2 Disponível em:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBI6K_xIBPLgGsO1h2NLxoX6chouXIWA5k9ac-yIGIM/edit#
gid=0
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Imagem 16 - Gráfico representativo da população por sexo

Fonte: elaboração própria

Imagem 17 - Gráfico representativo da população por situação de saúde

Fonte: elaboração própria

Imagem 18 - Gráfico representativo da população por grupo populacional

Fonte: elaboração própria
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Imagem 19 - Gráfico representativo da população por idade

Fonte: elaboração própria
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Considerações finais

O meu primeiro contato com o tema Georreferenciamento foi em 2019

durante o estágio Supervisionado em Saúde Coletiva 1, em uma Unidade Básica de

Saúde na Região Administrativa IX - Ceilândia do Distrito Federal. Essa UBS em

especial, atende uma área de cobertura muito extensa, abrangendo áreas de

desenvolvimento econômico onde teoricamente não era para haver moradias e

zonas rurais com criação de animais muito próximas às moradias urbanas.

Foi apresentado a necessidade de fazer o reconhecimento do território e da

população e, a partir dessa demanda, iniciei, em parceria com o estagiário Levi

Galeno dos Santos, o processo de levantamento bibliográfico a respeito do uso do

Georreferenciamento em saúde e a pesquisar ferramentas acessíveis para a

realização do trabalho.

Até então eu nunca havia ouvido falar a respeito desse tipo de ferramenta e

sobre o seu uso na saúde, o primeiro desafio foi encontrar uma ferramenta gratuita,

de fácil manuseio e que não necessitasse de equipamentos eletrônicos muito

avançados. Vimos diversas ferramentas para o Georreferenciamento, a maioria

delas são pagas e “muito pesadas” para uso em computadores comuns. Portanto,

tivemos que adaptar a necessidade da realização do trabalho à nossa realidade da

Saúde Pública. Depois de muita pesquisa encontramos a ferramenta My Maps, é

uma ferramenta gratuita e é possível manusear até pelo celular.

Depois de selecionar a ferramenta comecei a fazer testes para entender

como a mesma funcionava e se atendia às necessidades da UBS, aprender as

funcionalidades do My Maps foi relativamente rápido. Considero, nesse momento, o

seu manuseio simples e objetivo: é possível marcar áreas no mapa, calcular a

distância entre um ponto e outro, inserir símbolos para diferenciar estabelecimentos

e incluir texto para as áreas referenciadas. Um ponto muito importante para o uso do

My Maps para a realização do Georreferenciamento é a constante atualização dos

mapas feita pelo Google.

O passo seguinte foi criar um vínculo de parceria com os Agentes

Comunitários de Saúde da UBS para levantamento das informações a respeito da

população, essa parceria foi de extrema importância, pois os ACSs estão inseridos

diariamente na realidade da população e são um importante meio de acesso da UBS

aos moradores. Os ACSs fizeram um importante trabalho de cadastramento da
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população e abasteceram planilhas no Microsoft Excel que foram fundamentais para

o Geoprocessamento das informações.

A partir da análise das informações definimos determinantes que eram

importantes para a UBS a respeito da população, fizemos a contabilização do total

de habitantes por micro área dentro da região mapeada, fizemos a distinção por

sexo, levantamos os problemas de saúde presente na população e fizemos o

mapeamento e o Geoprocessamento dos dados com o auxílio do My Maps. As

saídas de campo para reconhecimento da região foram fundamentais para a

confecção dos mapas temáticos.

Para confeccionar o Dashboard eu optei por transferir os dados das planilhas

em Microsoft Excel feitas pelos ACSs para o “Google Sheets”, o Google Sheets é

uma ferramenta de planilhas e é gratuito, o Microsoft Excel por se tratar de um

programa pago eu optei por procurar uma alternativa mais acessível para adequar a

metodologia aos mais variados tipos de realidade enfrentadas pelos

estabelecimentos de saúde, optando por uma ferramenta gratuita que também pode

ser manuseada através do celular.

Fiz uma comparação entre os dados obtidos pelas planilhas dos ACSs e a

plataforma e-SUS a fim de identificar possíveis discrepâncias entre os dados reais

obtidos pela UBSs e os que são informados na plataforma, foi possível identificar

diversas diferenças de informações e inclusive a falta de atualização de dados na

plataforma, parte dessas diferenças foram causadas por falhas humanas durante os

lançamentos e outra parte foi por instabilidade da própria ferramenta. Depois da

confecção do Dashboard fiz a apresentação do trabalho para a equipe gestora da

UBS e depois que encerrei minhas atividades lá outros estudantes deram

continuidade ao trabalho que tive a honra de ser pioneiro naquela UBS.

Durante a realização do Georreferenciamento foi possível identificar algumas

dificuldades para a implementação da proposta e praticamente todas elas foram

possíveis de serem contornadas, foram elas:

● Falta de atualização dos mapas de áreas de ocupação irregular: as

moradias em local irregular estão em crescente expansão e mesmo

com as constantes atualizações de mapas do My Maps alguns locais

ainda não são reconhecidos e/ou não tem acesso pelas ferramentas do

My Maps, para contornar essa situação é necessário utilizar outra

ferramenta para auxiliar no reconhecimento da região, o “Google
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Maps”, pude perceber que algumas áreas ou estabelecimentos são

atualizadas primeiro no Google Maps e a partir da consulta ao Google

Maps é possível reconhecer o local desejado no My Maps. Quando

não é possível identificar um local ou estabelecimento através do My

Maps ou do Google Maps é necessário fazer saídas de campo para o

reconhecimento presencial.

● Saídas de campo em locais desconhecidos: no meu ponto de vista as

saídas de campo são importantes ferramentas para reconhecimento

dos locais que serão referenciados e para reconhecimento da

realidade vivenciada pela população, porém é necessário tomar

bastante cuidado ao realizar saídas de campo em locais

desconhecidos, tanto pelo perigo de represálias humanas quanto para

evitar perdas e danos materiais, as saídas de campo que realizei foram

simples e não envolvem nenhum risco. Nas saídas de campo eu levava

uma impressão da região que seria visitada e o mapa no My Maps

aberto no celular e fazia as atualizações e anotações necessárias sem

sair do carro.

● Tempo necessário para aprender a manusear a ferramenta: por se

tratar do meu primeiro contato com o tema e a ferramenta, demorei

cerca de uma semana para dominar as funcionalidades necessárias

para desenvolvimento dos mapas temáticos, hoje acredito que seja

possível ensinar esses conhecimentos para outras pessoas em menos

de três dias.

● Falta de informações básicas nas planilhas dos ACSs: sem dúvida a

parceria com os ACSs foram fundamentais para o desenvolvimento do

Georreferenciamento, porém as planilhas utilizadas foram feitas pelos

ACSs antes do início do Estágio Supervisionado na UBS, por esse

motivo as planilhas não continuam algumas informações importantes

para o Georreferenciamento, por exemplo a distinção da população por

sexo, falta do endereço atualizado de alguns moradores e falta de

atualização de cadastro dos moradores na UBS, para contornar essa

situação contei com a ajuda dos ACSs que tinham contato com a

população e conseguimos atualizar essas informações na maior parte

da população, mas infelizmente alguns moradores ficaram sem o
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cadastro atualizado na UBS e no nosso Dashboard. Para minimizar

essas falhas de informação é necessário que o levantamento da

população seja feito especificamente para a confecção do

Georreferenciamento através de questionários com informações

básicas a respeito da saúde.

No geral o processo de conhecimento, aprendizado e realização do

Geoprocessamento foi uma experiência incrível, poder fazer parte de um processo

tão importante de conhecimento e reconhecimento de uma população foi tão

gratificante pra mim como um futuro profissional de Saúde Coletiva que decidi dar

continuidade desenvolvendo esse trabalho de conclusão de curso e apresentar uma

proposta mais acessível para a Atenção Primária, relacionando ferramentas

gratuitas e de fácil manuseio com os conhecimentos de Saúde Coletiva. Ressalto a

necessidade da inserção de pelo menos um profissional de Saúde Coletiva na

composição das equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF e nas equipes NASF.

Por motivos de comparação escolhi um dos softwares livres para testar, o

software escolhido foi o QGIS, no meu ponto de vista o software apresenta uma

estrutura complexa e de difícil entendimento para quem não está familiarizado, a

visualização dos mapas não acontecem de maneira inicial direta, testei todas as

funções relacionadas a mapas presentes na ferramenta e não tenho acesso à

visualização de nenhuma informação. Por se tratar do meu primeiro contato com o

software não me sinto seguro para trazer afirmações assertivas a respeito do seu

uso, porém, aparentemente não se trata de uma ferramenta simples para operar e

deixou a minha máquina bem lenta, foi necessário fechar todos os programas e

dedicar o uso exclusivo a plataforma.

Para as unidades de saúde é de extrema importância conhecer os espaços

físicos da área de cobertura onde está atuando, conhecer a população atendida e a

sua realidade é a melhor maneira de pensar e implementar ações de saúde que

correspondam a necessidade da população e desenvolver maneiras eficientes de

organizar os serviços oferecidos pela unidade a fim de evitar desperdícios de

insumos e filas de espera para atendimento.

No âmbito das políticas públicas, o Georreferenciamento de espaços físicos e

o Geoprocessamento dos dados a respeito da população podem ser utilizados para

o pensamento de ações voltadas ao desenvolvimento de ambientes saudáveis, à
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oferta de serviços públicos que a população atendida não tenha acesso,

pensamento a respeito do desenvolvimento de bairros sustentáveis, melhor

aproveitamento de espaços públicos para ações voltadas à comunidade,

empoderamento da população a respeito das situações de saúde e o

desenvolvimento de redes de relacionamento saudável entre serviços de segurança

pública, serviços de saúde e a comunidade.

Pensando na utilização de espaços públicos, é essencial a garantia do

acesso aos serviços de segurança pública pelos moradores, sendo assim é

necessário um investimento do Estado para garantir os direitos básicos à população.

Como futuro bacharel em Saúde Coletiva entendo que o recurso necessário existe e

o que deve ser feito é uma melhor gestão para que não haja desperdícios e os

objetivos sejam alcançados.

A partir desta pesquisa percebi a necessidade de realizarmos o

Georreferenciamento em todas as pesquisas voltadas às questões centrais da

Saúde Coletiva.

Por se tratar de um trabalho inovador e inédito na Saúde Coletiva, pretendo

fazer com que os profissionais da Saúde Coletiva passem a utilizar a metodologia

proposta neste trabalho. O georreferenciamento será muito mais efetivo quando

balizado em arcabouço teórico das ciências humanas em saúde, sendo ideal a sua

aplicação realizada por um profissional da Saúde Coletiva, pois somos capacitados

e formados para avaliação de Políticas Públicas, para gestão e planejamento em

saúde, sob a perspectiva da Epidemiologia dentro do arcabouço das Ciências

Sociais e Humanas.
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