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RESUMO 
 

Oliveira, Roberto Santos de. Mapeamento da rede assistencial de Nova Iguaçu: 

diagnóstico situacional. [Dissertação de mestrado]. Programa de Pós Graduação da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da  Universidade Federal Fluminense. Niteroi RJ, 

2010. 82p.  

  

Estudo descritivo de abordagem qualitativa que realiza o diagnostico situacional da 

rede assistencial própria do Sistema Único de Saúde no município de Nova Iguaçu. Realiza 

o mapeamento das unidades de saúde, através de uma ferramenta conhecida como geo-

referenciamento. O marco teórico se apoia nas concepções de Cecílio, Merhy, Bodstein, 

Hartz, Mendes, Buss entre outros; encontra suporte metodologico em Minayo e analisa os 

resultados a partir das concepções de Levefre sobre o discurso do sujeito coletivo. Como 

resultados, foram mapeadas 72 Unidades de Saúde: sendo 01 Hospital Geral, 01 Centro de 

Referencia Materno Infantil, 03 Unidades Mistas, 03 Centros de Atenção Psico-Social, 02 

Policlínicas, 01 Centro de Saúde, 01 Posto de Saúde, 24 Unidades Básicas de Saúde, 33 

Equipes de Saúde da Família e 03 Unidades da Família. A organização segue os principios 

estabelecidos pelo Sistema de Saúde, Nova Iguaçu operacionaliza suas ações de saúde 

principalmente na atenção básica, através da estratégia de saúde da família. Quando 

confrontamos os resultados encontrados com os parâmetros legais de cobertura 

assistencial, constatamos que a realidade ainda está aquém do ideal; apesar deste fato, ao 

situar o município dentro do Estado do Rio de Janeiro, lançando mão de estratégias de 

avaliação como o Indice de Desenvolvimento Humano, encontramos um crescimento, 

modesto mas equilibrado entre Estado e União, destacando Nova Iguaçu, através do 

indicador: Expectativa de vida, que recebe reflexos da assistência prestada à saúde. 

Conclui identificando o espaçamento geográfico da rede própria, e um esboço da área de 

cobertura das unidades; percebe-se que são necessárias estratégias de adequação, 

treinamentos e hierarquização da rede, para utilização da dinâmica de referências e contra-

referências, atividades próprias do planejamento em saúde, que vem sendo desenvolvida 

também pela enfermeira, quando ocupa a posição de gestor. Como contribuição traz as 

informações coletadas na modalidade de um manual de localização para encaminhamentos 

entre as Unidades de saúde.      

Descritores: Sistemas de Saúde, Planejamento em Saúde, Assistência à saúde (sinônimo: 

Rede de Cuidados em Saúde), Pesquisa em Administração de Enfermagem.  
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ABSTRACT 
 

Oliveira, Roberto Santos. Mapping the health care system in New Iguaçu - RJ: status 

diagnosis. [Masters dissertation]. Graduate Program School of Nursing Aurora de Afonso 

Costa, Federal Fluminense University. Niteroi, Rio de Janeiro. Brazil, 2010. 82p. 

 

A descriptive study of qualitative approach that performs the status diagnosis of the 

self care network of the Unified Health System in Nova Iguacu. Performs the mapping of 

health facilities through a tool known as geo-referencing. The theoretical framework is 

based on the conceptions of Cecilio, Merhy, Bodstein, Hartz, Mendes, Buss and others; 

finds methodological support in Minayo and analyzes the results starting from concepts of 

the Levefre on the collective subject discourse. The results were 72 mapped Health Units: 

01 the General Hospital, 01 Center Reference Maternal and Child, 03 Mixed Units, 03 

Centers for Psycho-Social Care, 02 Polyclinics, 01 Health Center, 01 Health Post, 24 Basic 

Units Health, 33 Family Health Teams and 03 Units of the Family. The organization 

follows the principles established by the Health System, Nova Iguaçu operationalized its 

health activities mainly in primary care through the strategy of family health. When we 

confront the results with the legal parameters of coverage, we find that the reality is still far 

from ideal, despite this fact, to be located within Rio de Janeiro county, making use of 

assessment strategies such as Development human Index, we found a modest growth well 

balanced between State and Union, highlighting Nova Iguaçu, by indicator: life 

expectancy, which receives reflections of health care provided. It concludes by identifying 

the geographic spacing of the health network itself, and an outline of the coverage area of 

the units, one realizes that strategies are needed to adapt, training and hierarchy of the 

network, to use the momentum of references and cross-references, activities characteristic 

of planning health, and that also is being developed by the nurse, when she occupies the 

position of manager. As a contribution, brings the information collected in the reference 

guide for tracking referrals between the health units.  

 

Descriptors: Health Systems, Health Planning, Delivery of Health Care, Nursing 

Administration Research  
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1. Introdução 

 

1.1 Contextualização do Estudo 

 

O Enfermeiro enquanto gestor de seu próprio processo de trabalho percebe e 

assume como uma de suas funções, o planejamento através da organização técnica 

administrativa dos serviços de saúde e do ordenamento do fluxo dos pacientes nos diversos 

níveis de assistência na estrutura organizacional do Sistema de Saúde; identifica a oferta e 

orienta a clientela de acordo com a demanda, buscando a melhor alternativa de acesso para 

cada caso; neste sentido, o enfermeiro lançando mão dos conhecimentos de planejamento, 

gestão, avaliação e tecnológicos que auxiliam na lógica organizativa das ações de saúde, 

com criatividade e autonomia, face às subjetividades que permeiam o trabalho profissional, 

contribui de modo ímpar para a organização dos serviços de saúde.  

O planejamento em saúde apresenta-se como uma tecnologia de trabalho utilizada 

pela saúde coletiva para atingir seus objetivos
(1)

; e no contexto da saúde pública, as ações 

profissionais se pautam na união de saberes e fazeres para a realização de intervenções 

específicas tanto nos aspectos individuais quanto coletivos
(2)

. Entre os profissionais que 

realizam o planejamento, destaca-se a presença do enfermeiro como integrante da equipe 

de saúde, sendo considerado pelo Ministério da Saúde como um dos integrantes 

fundamentais da equipe do Programa de Saúde da Família, e dos demais programas 

elaborados e implantados pelo Ministério. 

Teoricamente a idéia de programas, refere que a ação programática deve ser um 

dispositivo de organização tecnológica do trabalho, dotado de caráter crítico e de grande 

flexibilidade técnica e política
(3)

. Isto porque a ação programática em saúde pressupõe um 

modelo, uma forma de organizar tecnologicamente o trabalho, sendo um recurso de 

natureza essencialmente epidemiológica
(4)

. 

A programação, com o olhar no coletivo e na epidemiologia, também se 

concretiza na individualidade das necessidades detectadas na intimidade da relação 

profissional-cliente. A programação como uma proposta política aponta para princípios 

doutrinários de um planejamento ascendente, gerando atendimento universal de acordo 

com a complexidade da situação
(5)

. 
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Nas últimas décadas vimos uma busca da efetividade nas ações do setor saúde; 

com a avaliação de políticas públicas, cujo interesse expressa a preocupação com a 

utilização racional dos recursos públicos, buscando garantir a eqüidade da assistência em 

serviços de saúde. Esta busca e reflexão sobre o conjunto de ações nos impulsionam na 

tentativa de identificar a organização dos fluxos dos pacientes nos diversos níveis de 

assistência oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município, assim identificar 

a oferta de serviços de saúde de acordo com a demanda é busca a melhor alternativa de 

acesso para cada caso; e o compromisso deve ser de divulgar para a população e para a 

comunidade cientifica e não guardar em escaninhos ou gavetas
(6)

. 

 

1.2 Objetivo Geral: mapear a rede assistencial própria do Sistema Único de Saúde no 

município de Nova Iguaçu, utilizando  a ferramenta de geo-processamento; e como 

Objetivo Específico: descrever a localização geográfica (mapeamento) a partir da 

localização das Unidades de Saúde; e sua área de cobertura assistencial e realizar a análise 

situacional a partir das unidades de saúde mapeadas em correlação aos dados do Indice de 

Desenvolvimento Humano. 

Neste estudo não se pretende registrar as ações, serviços ou programas 

desenvolvidos em cada uma delas; nem tampouco identificar a autonomia assistencial da 

Unidade no sistema de apoio diagnostico; apenas identificar as estruturas utilizadas na rede 

SUS que podem servir como referência e contra referência; por constituir-se uma estratégia 

metódica e segura para os serviços e profissionais, e por ser um elemento que auxilia a 

função administrativa do Gestor, além de contribuir para a construção de um sistema de 

informação formal inexistente no Município em estudo. 

Outro aspecto  que assume o estudo é a garantia de uma informação oportuna e 

precisa, para o acesso da população a estes serviços, de forma equânime; nos seus variados 

graus de complexidade, identificando a disponibilidade dos recursos assistenciais 

adequados à necessidade de cada caso da população.  

Não podíamos perder o enfoque da regionalização; valorizando os métodos, 

critérios e parâmetros para facilitar o acesso e a busca de qualidade da assistência; por isso, 

sem pretender atingir qualquer grau de excelência buscamos metodicamente registrar as 

unidades de saúde existentes na região, no âmbito municipal, para a prestação da atenção 

básica, da assistência ambulatorial de média complexidade e da assistência hospitalar. 
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1.3 Contribuições do estudo: 

 

Com o intuito de contribuir para organização da rede SUS, no município de Nova 

Iguaçu, este trabalho traz como forma de mapeamento: a rede assistencial pública, como 

garantia de uma informação oportuna e precisa, para o acesso da população aos serviços de 

saúde; logo a contribuição ocorre no campo da gestão, organização e avaliação de serviços 

do sistema de saúde na rede instalada no município com vistas à promoção da integralidade 

das ações e da eqüidade no acesso. 

O mapeamento por geo-referência é uma ferramenta que pretende contribuir com 

o sistema de informação da Secretaria de Saúde do município, para os profissionais e para 

os usuários do SUS, permitindo a localização da Unidade de Saúde mais próxima da 

residência do usuário, prometendo transparência em relação ao nível assistencial oferecido; 

facilitando o armazenamento e gerenciamento dos dados, que permita o planejamento 

necessário das ações de saúde
(7)

, as informações visualizadas permitem interpolar projetos 

e estratégias, oferecendo uma ação direcionada e auxiliando no desenvolvimento das ações 

e dos programas de saúde com mais eficiência para a gestão e eficácia para os usuários. 

Um dos mecanismos práticos desta articulação é as unidades que podem servir de 

reforço para o sistema de referência e contra-referência, já que a proposta de investigação 

está alicerçada nos conceitos de integralidade e continuidade dos cuidados, acessíveis ao 

campo de intervenção da gestão e organização do sistema de atenção, e que se traduzem no 

direito de acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade e que se 

concretizam operacionalmente no acesso aos serviços básicos e na construção do sistema 

de referência e contra-referência. 

Não podemos esquecer que o sistema de saúde que transitou do sanitarismo 

campanhista do início do século,  até 1965, passando pelo modelo médico-assistencial 

privatista, que durou até o final dos anos 80, ao modelo plural, hoje vigente, inclui, um 

sistema universal, público, e gratuito, que assume os princípios da atenção primaria, para 

obter melhores resultados e aumentar a eficiência do conjunto do sistema
(8)

; mas que exige 

um processo de construção social dialético, envolvendo três campos que se inter-

relacionam: Político; Ideológico; Cognoscitivo - tecnológico
(9)

; neste sentido; este estudo 

caminha na direção de desvelar a rede pública de saúde existente, disponível ao usuário do 

Sistema de Saúde e profissionais do cenário da pesquisa. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Mapeamento: 

 

Os mapas ou as cartas são importantes instrumentos para o estudo geográfico, pois 

permitem o conhecimento e o domínio sobre determinado território; é a representação 

(geralmente sobre uma superfície plana) de toda uma área ou região da Terra, mostrando o 

tamanho relativo e a posição das feições em uma determinada  escala ou projeção
(10)

. 

A confecção de mapas tem origem antes mesmo da invenção do papel; civilizações 

antigas gravavam em barro ou argila os aspectos do espaço que queriam representar de 

forma bastante simples; hoje os mapas representam fatos e aspectos que compõem o 

espaço físico, geográfico ou político; assinalando a divisão política de uma região, os 

estados e suas dimensões geográficas; elementos específicos (temas) do espaço 

geográfico, reservas minerais, características do solo, áreas de preservação, aspectos 

econômicos; aspectos da natureza, como altitude, relevo, redes hidrográficas, tipos de 

climas, de vegetação, solos e estrutura geológica; podem mostrar também a produção 

industrial, atividades agrícolas, serviços, redes de cidades, rodovias, ferrovias, portos; a 

distribuição da população numa determinada área no território brasileiro ou no mundo, de 

outro país, de um estado, de uma região, etc.  

Dessa forma, o mapa torna-se um instrumento, utilizado para reconhecer e 

trabalhar um espaço regional ou nacional ou mundial e em um contexto no qual os 

recursos são reduzidos, o conflito distributivo torna-se importante e passa a ser tema das 

agendas políticas, onde a Estratégia de Saúde da Família, como elemento principal da 

atenção básica, permite oferecer impacto sobre alguns indicadores para legitimar o 

SUS
(11)

; neste sentido, a distribuição dos serviços precisa ser equanime, e inexiste 

elemento melhor que um mapa para pontuar, os espaços de saturação ou carência destes 

serviços.    
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2.2 Sistema de Saúde: 

O atual Sistema de Saúde é fruto de um longo processo de construção política e 

institucional nomeado Reforma Sanitária
(12)

, voltado para a transformação das condições 

de saúde e de atenção à saúde da população brasileira, pensado a partir da década de 70
(13)

; 

deste modo, o atual Sistema
(14)

 foi criado com a finalidade de alterar a situação de 

desigualdade na assistência à Saúde da população, é destinado a todos os cidadãos e é 

financiado com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos 

pela população; deste modo o Sistema de Saúde tem como meta tornar-se um importante 

mecanismo de promoção da eqüidade no atendimento das necessidades de saúde da 

população, ofertando serviços com qualidade adequados às necessidades, independente do 

poder aquisitivo do cidadão
 (15)

.   

O SUS se propõe a promover a saúde, priorizando as ações preventivas, 

democratizando as informações relevantes para a população sobre seus direitos e os riscos à 

sua saúde; participa no controle da ocorrência de doenças, através da Vigilância 

Epidemiológica, no controle da qualidade de remédios, de exames complementares, no 

controle e fiscalização dos alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao 

público, através da Vigilância Sanitária
(14)

; no SUS as ações e serviços integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

diretrizes de “Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;Atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; Participação da comunidade”
 (16)

.  

Para regular o Controle Social no SUS, as Normas Operacionais de Assistência à 

Saúde (NOAS)
(17)(18)

, definem o processo de regionalização da assistência e cria mecanismos 

para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema; como forma de garantia de acesso 

da população, da qualidade do atendimento e resolutividade da assistência para todos os 

serviços de saúde e respectivos procedimentos que estão sob sua gestão em sua área de 

abrangência, com representação através da participação social e suas representações
(19)

. 

O termo representação social engloba os fenômenos presentes no cotidiano dos 

grupos sociais
(20)

; estes fenômenos estão presentes na cultura, nos processos de comunicação 

e nas práticas sociais e, portanto, são difusos, multifacetados e em constante movimento e 

interação social
(21)

 cujas representações são construídas a partir das articulações e 



 

21 

 

combinações de diferentes questões, objetos e idéias que são formuladas segundo uma 

lógica própria; são consideradas ciências coletivas sui generis, destinadas à interpretação e 

elaboração do real
(20)

; adequada ao SUS, que possui uma política de construção democrática 

com ampliação da esfera pública, pela inclusão social e a redução das desigualdades
(9)

. 

A Constituição Federal
(16)

 demonstra claramente que a concepção do SUS foi 

baseada na formulação de um modelo voltado para as necessidades da população, 

procurando resgatar o compromisso do estado para com o bem-estar social, especialmente 

no que refere à saúde coletiva, consolidando-o como  um dos direitos da Cidadania; e é 

impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda do componente territorial; a 

igualdade do cidadão depende do lugar onde está e da acessibilidade dos bens e serviços 

oferecidos á sociedade
(22)

.  

Apesar do SUS ter sido definido pela Constituição de 1988
(16)

, ele somente foi 

regulamentado em 19 de setembro de 1990 através da Lei 8.080
(14)

; que define seu modelo 

operacional, propondo a sua forma de organização e de funcionamento; neste sentido o 

Sistema de Saúde foi concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público; onde a iniciativa privada poderia 

participar em caráter complementar, por meio de contratos e convênios de prestação de 

serviço ao Estado; quando as unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes 

para garantir o atendimento à população de uma determinada região. 

Foram definidos como princípios doutrinários: 

“a Universalidade: o acesso às ações e serviços deve ser 

garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, 

raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou 

pessoais; a Equidade: um princípio de justiça social que 

garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie, onde a rede de serviços 

deve estar atenta às necessidades reais da população a ser 

atendida; e a Integralidade que significa considerar a pessoa 

como um todo, devendo as ações de saúde procurar atender a 

todas as suas necessidades       (Brasil. Lei 8.080 de 1990)
(14)”

.  
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Como princípios organizativos:  

“a Hierarquização; entendida como um conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; referência e contra-

referência; a participação popular nos processos decisórios 

através da participação dos usuários dos serviços de saúde 

nos Conselhos de Saúde; e a descentralização política 

administrativa consolidada com a municipalização das ações 

de saúde
”                                                    

(Brasil. Lei 8.080 de 1990)
(14)”

.  

 

A municipalização torna o município gestor administrativo e financeiro do SUS, com 

consequentes responsabilidades na área de gestão, na oferta do número e da qualidade de 

serviços; significou a partilha de poder e responsabilidades na implantação e implementação 

das políticas públicas de saúde
(23)

. Nesta interface surgem novos atores que atuam como co-

gestores do SUS, entre eles a enfermeira ganha destaque pelo fato de ocupar cada vez mais 

cargos de relevância na gestão do SUS
(24)

; apesar da falta de preparo político para conduzir 

determinadas situações, ausência de reflexão sobre a sua prática
(25)

; e a limitação na 

participação nos debates e na composição política. 

O vazio político pode ser percebido nos discursos das enfermeiras que atuam no 

SUS
(26)

; com riscos para sua prática; já que na saúde não é possível pensar em participação 

desvinculada de espaços de construção das políticas de saúde, e onde participação significa 

enfrentar riscos, pelas questões de disputa do poder
(27)

. E, sendo o poder uma relação de 

força, este se exerce e se disputa com resultados de ganhos e perdas
(27)(28)

; possibilitando que 

os indivíduos adquiram sua emancipação, entendendo a participação como conquista e não 

como concessão
(28)(29)

. Assim, a participação política da enfermeira na gestão dos serviços 

do SUS requer uma atuação crítica, em espaços de disputa de poder, onde seu 

posicionamento deve contribuir ou não para efetivar os princípios do SUS
(24)

; e esta 

participação pode efetivar-se através da presença em reuniões, na divulgação das atividades 

profissionais e ainda pela participação propriamente em eventos onde haja envolvimento 

direto ou indireto no processo de decisão política
(29)

, sem esquecer que o exercício do poder 

se dá, mediante o conhecimento técnico que é muito mais valorizado
(24)

.  
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2.3 O Modelo Técnico Assistencial do Sistema de Saúde   

 

O modelo tecno-assistencial tem se apresentado como uma perspectiva 

racionalizadora a fim de garantir eficiência na utilização dos recursos e a universalização 

do acesso e a eqüidade
(30)

; para isso, o sistema de saúde deveria ser pensado em algo como 

um círculo, com múltiplas "portas de entrada" localizadas em vários pontos do sistema e 

não como a pirâmide, que temos utilizado de forma clássica para representar o modelo 

tecno-assistencial; onde na sua ampla base, está localizado o conjunto de unidades de 

saúde, responsáveis pela atenção primária a grupos populacionais situados em suas áreas 

de cobertura
(30)

. 

O modelo de pirâmide seria um orientador seguro para a priorização de 

investimentos tanto em recursos humanos, como na construção de novos equipamentos, na 

medida em que seria mais fácil perceber onde estariam localizadas as reais necessidades da 

população
(30)

, mas a hierarquização disposta desta forma não tem garantido o acesso, para 

o paciente a todas as possibilidades tecnológicas que o sistema de saúde dispõe para 

enfrentar a dor, a doença e o risco da morte
(30)

; até porque a rede básica de serviços de 

saúde não tem conseguido se tornar a "porta de entrada" para o sistema de saúde. A "porta 

de entrada" continua sendo os hospitais, públicos ou privados que oferecem assistência 

secundária ou terciária, através dos seus serviços de urgência/emergência e dos seus 

ambulatórios
(30)

; deste modo temos os pronto-socorros sempre lotados mostrando a 

imagem expressiva desta situação; e as longas filas que se formam desde a madrugada para 

pegar senhas, passam por triagens, aguardam horas em locais de espera, freqüentemente 

desconfortáveis e necessitando percorrer mais de um estabelecimento para a realização de 

exames e obtenção de medicamentos
(9)

. 

Na verdade, o que mantém este status, é a relação de financiamento entre o 

público e o privado; que apesar do atual modêlo, ainda pratica políticas econômicas que 

conduzem à restrição dos recursos financeiros para a Saúde, e onde a atuação do setor 

privado de forma suplementar, não tem ocorrido na prática. Deste modo, o setor público 

opera uma rede ambulatorial com recursos escassos ou mal utilizados; o ruim é perceber as 

distorções do atual modelo assistencial, no que diz respeito à substituição da relação 

médico-paciente, por uma excessiva e desnecessária solicitação de exames 

complementares
(30)

. 
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Neste sentido Cecílio
(30)

 propõe um "arredondamento" da pirâmide, num 

movimento sutil, mas determinado, quebrando seus duros ângulos, para conceber o sistema 

de saúde como um círculo; o autor garante que repensar o modelo assistencial não significa 

abandonar nenhum dos ideários da reforma sanitária, mas lutar por um sistema de saúde 

público, voltado para o atendimento universalizado, com eqüidade, organizado de forma a 

garantir um atendimento integral, de boa qualidade, colocando à disposição da população 

brasileira tudo o que as ciências de saúde têm de mais avançado para defender a vida das 

pessoas; garantindo participação dos trabalhadores de saúde e dos usuários na gestão dos 

serviços, explorando as estratégias de desconcentração do atendimento hospitalar, com 

programas de internação domiciliar, de visita domiciliar ou do médico de família, com suas 

abordagens diferenciadas
(30)

; sugere ainda trabalhar com protocolos, encaminhamentos do 

paciente para o espaço tecnológico adequado dentro do sistema. garante a integralidade do 

atendimento e o funcionamento do sistema como um todo.  

Os governos locais e regionais precisam romper modelos ultrapassados de gestão 

e atuar de forma transversal, criando instâncias intersetoriais de políticas, implantando a 

gestão em redes e garantindo maior eficácia e efetividade na redistribuição da renda e no 

acesso aos benefícios sociais
(9)

; deixar de falar da saúde como gasto e passar a encarar o 

investimento que estão fazendo, além da melhoria da qualidade de vida da população
(9)

. 

Reconhecer a necessidade de mudança do modelo de atenção à saúde envolve não 

apenas priorizar e concentrar-se no usuário-cidadão como um ser humano integral, 

abandonando a fragmentação do cuidado que transforma as pessoas em órgãos, sistemas ou 

pedaços de gente doentes. As práticas interativas, mais holísticas, que além de estimuladas 

devem estar disponíveis como alternativas de cuidado à saúde
(31)

. A humanização do 

cuidado que envolve desde o respeito na recepção e no atendimento até a limpeza e 

conforto dos ambientes dos serviços de saúde deve orientar todas as intervenções
(9)(31)

.  

Para ampliar o acesso e garantir a cobertura de ações e cuidados à saúde é 

necessário expandir e organizar redes de serviços de saúde articuladas. As unidades 

básicas, acolhedoras, de qualidade e resolutivas nas suas ações integrais, preventivas e 

curativas, baseadas nas necessidades e demandas da população, devem articular-se aos 

demais níveis do sistema local de saúde com garantias de referência e contra-referência
(9)

. 

No Brasil, a rede básica de atenção à saúde sempre foi objeto de desconfiança, não 

apenas pela população mas pelos próprios profissionais, provocando profundas distorções 
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na demanda dos demais setores de atendimento; na verdade trata-se de uma cultura 

hospitalar, organicista, intervencionista e tecnologicamente sofisticada
(32)

. 

Após a promulgação da Constituição de 1988
(16)

, houve uma notável ampliação da 

assistência médica à sociedade brasileira, evoluindo de um serviço prestado aos 

contribuintes da previdência para um direito da cidadania; entretanto, tal processo fez-se, 

em parte, à custa da progressiva degradação do sistema público de saúde; dentre as várias 

distorções ocorridas, importa destacar a prioridade conferida à construção e aparelhamento 

de hospitais que, além de possuir um apelo promocional e um espaço na mídia sempre 

valorizados pela maioria dos administradores, são os locais privilegiados para a 

centralização das irresistíveis pressões da indústria de equipamentos, muito embora 

produzam baixo impacto na vida da população como um todo
(33) (34)

. 

O modelo de assistência à saúde anterior gerava ineficácia, exclusão, iniqüidade e 

insatisfação; sentida pela população usuária, pelos profissionais de saúde, instituições 

prestadoras de serviço suplementar e governo, as crises se configuravam como um 

imperativo para mudanças, daí o clamor pelas reformas no setor saúde
(32)

.  

Até o momento da formulação do Programa de Saúde da Família (PSF), não existia 

nenhuma proposta concreta de assistência básica para o SUS
(35)

. As propostas de distritos 

sanitários e os sistemas locais de saúde não se impunham como suficientemente fortes 

para provocar mudanças perceptíveis na estrutura dos serviços de saúde
(34)(35)

, o PSF foi 

formulado em um período que a política de saúde seguia numa inércia, repetindo modelos 

de atendimento antigos e se expandindo em cima de concepções superadas para a área de 

saúde, e sem interlocução
(35)

.  

Deste modo surge como estratégia de mudança do modelo assistencial, visando 

essencialmente à organização de sua área básica, norteada por uma série de princípios e 

estratégias constantes nos documentos ministeriais; entre eles destacam-se: a definição de 

um território de atuação, a integralidade, a ênfase nas ações de promoção da saúde, a 

responsabilização para com a saúde da população adstrita, o planejamento local por 

problemas, a atuação intersetorial e a humanização do atendimento
(36)

. Este modelo de 

atenção reconheceria a saúde como um direito de cidadania, expresso na melhoria das 

condições de vida. Do ponto de vista das equipes e unidades do programa, isto significava 

a prestação de serviços mais resolutivos e humanizados, e que servissem como 

instrumentos de estímulo à organização comunitária
(17)

. 
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A reforma do modelo assistencial pretende que o acesso aos serviços de saúde 

deixe de ser centrado na existência de doença, de um diagnóstico de lesão orgânica, do 

atendimento hospitalar, da demanda espontânea aos serviços, para usar mais 

racionalmente os cuidados em unidades básicas e na rede ambulatorial
(19)

. Trata-se, pois, 

da substituição de uma prática caríssima, simplista, limitada e sem continuidade de 

cuidados, por uma visão racionalizada do trabalho, amparada por uma melhor capacidade 

de resolver problemas e que busca antecipar-se à doença, tanto pela educação quanto pela 

promoção de saúde, tornando-a, portanto, mais econômica e efetiva. 

A proposta de organização das práticas de saúde centradas na família e na 

comunidade, pressupõe a restituição da biografia aos indivíduos, valorizando seus 

vínculos culturais e sociais, num movimento dialético que, enquanto os reafirma como 

sujeitos do processo saúde-doença, valoriza seus vínculos como membros de grupos que 

vão da família à sociedade
(19)

. Além disso, os próprios profissionais de saúde devem se 

situar numa posição diferente: não mais um conjunto de individualidades encerradas em 

seu próprio saber e, segundo este, hierarquizadas; mas uma equipe interdisciplinar 

solidária e disposta ao intercâmbio de conteúdos e tarefas. 

Nesse sentido, é imprescindível articular atividades de saúde coletiva com ações 

de assistência clínica nos serviços de atenção básica, estabelecer esses serviços como porta 

de entrada dos sistemas locais de saúde, equipar e expandir os serviços de urgência e 

emergência e de referência, implantar centrais de marcação de consultas, exames e 

internação e o Cartão SUS como instrumento de garantia de acesso e atendimento
(9)

. 

A equidade deve ser entendida como igualdade de acesso à saúde e envolve 

aspectos que extrapolam a assistência a saúde, como os fatores sócio culturais e 

econômicos e que interagem com a própria estrutura política de cada localidade
(37)

; deve 

ser garantida do ponto de vista geográfico, seja através do adequado planejamento para a 

localização da Unidade de Saúde ou pela remoção de barreiras existente na estrutura de 

oferta de serviços; que precisam ser oportunos e adequados as necessidades da 

população
(37)

. 
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2.4 Gestão de Recursos e Financiamento: 

 

A Lei do SUS
(14)

 estabeleceu que os recursos fossem provenientes do Orçamento 

da Seguridade Social; que a forma de repasse de recursos financeiros a serem transferidos 

para estados e municípios, deveriam ser baseados nos seguintes critérios: perfil 

demográfico; perfil epidemiológico; rede de serviços instalada; desempenho técnico; 

ressarcimento de serviços prestados; posteriormente foram editadas as NOBs (Norma 

Operacional Básica) que regulamentaram a aplicação desta lei, e nos permite afirmar que 

em nível da atenção básica, o SUS  apresentou progressos significativos no que se refere à 

consolidação da municipalização; a edição de 1996 da NOB
(38)

, revoga os modelos 

anteriores de gestão (gestão incipiente, parcial e semi-plena), e propõe aos  municípios que 

se enquadrarem em dois novos modelos:  Gestão Plena de Atenção Básica e Gestão Plena 

do Sistema Municipal. Os modelos propõem a transferência de recursos conforme as 

responsabilidades. 

É possível constatar as diferenças existentes entre os dois modelos de gestão, sendo 

a gestão plena do sistema municipal a de maior abrangência, transferindo um número 

maior de responsabilidades para os municípios, especialmente no que se refere gestão 

direta do sistema hospitalar, não incluído no modelo de gestão plena da atenção básica. 

É importante perceber que esta é a alteração mais importante produzida pela NOB 

de 1996
(38)

 e refere-se à forma de repasse dos recursos financeiros do governo federal para 

os municípios, passando para um valor fixo per-capita (Piso Assistencial Básico - PAB) e 

não mais vinculado a produção de serviços, o que possibilita aos municípios 

desenvolverem novos modelos de atenção à saúde da população
(39)

; que quando 

comprometidos com a vida sabem explorar positivamente as relações entre as diferentes 

dimensões tecologicas que comportam o conjunto de ações de saúde
(40)

. 

Esta norma reformula e aperfeiçoa a gestão do SUS, na medida em que redefine: os 

papéis de cada esfera de governo; oferecendo os instrumentos gerenciais para que 

municípios e estados superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e assumam 

seus respectivos papéis de gestores do SUS; reduzindo os repasses por produção de 

serviços e ampliando as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base em 

programações ascendentes, pactuadas e integradas; superando os mecanismos tradicionais, 

centrados no faturamento de serviços produzidos e valorizando os resultados advindos de 



 

28 

 

programações com critérios epidemiológicos e desempenho de qualidade; fortalece os 

vínculos dos serviços com os usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários, 

criando, condições para uma efetiva participação e controle social. 

O Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante de recursos 

financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de 

responsabilidade tipicamente municipal
(41)

; esse Piso é definido pela multiplicação de um 

valor per-capita nacional, pela população de cada município a partir dos dados fornecidos 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e transferido regular e automaticamente 

ao fundo de saúde ou conta especial dos municípios. O município ainda poderá receber 

incentivos para o desenvolvimento de determinadas ações de saúde  agregando valores ao 

PAB. As ações de saúde que fornecem incentivo são: Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS); Programa de Saúde da Família (PSF); implantação dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF); Assistência Farmacêutica básica; Programa de 

combate as Carências Nutricionais; ações básicas de vigilância sanitária; ações básicas de 

vigilância epidemiológica e ambiental.  

A ESF agrega valores de acréscimos, com variação de limites de até 80% do valor 

do PAB original do município; No caso do PACS os incentivos financeiros são: acréscimo 

de 1% a 5% para os percentuais de cobertura entre 60%, 90% e 100% da população total 

do município; Importante perceber que os percentuais não são cumulativos, quando a 

população coberta pela ESF e pelo PACS ou por estratégias similares for a mesma
(41)

. 

É clara a intenção do texto expresso na NOB/96 de fortalecer a atenção básica  a 

partir da implantação da ESF e do PACS
(38)

; essa perspectiva faz com que a família passe 

a ser o objeto principal da atenção, entendida a partir do ambiente onde vive; pois mais 

que uma delimitação geográfica, é nesse espaço que se constroem as relações intra e extra 

familiares e onde se desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida – permitindo, 

ainda, uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e, portanto, da necessidade 

de intervenções de maior impacto e significado social
(42)

. 
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2.5 Sistema de atenção à saúde complementar: 

 

Este estudo não pretende estender-se na estruturação e funcionamento da área da 

assistência privada, mas não pode furtar-se de lembrar que em novembro de 1998, o 

governo regulamentou a lei n. 9.656 de 1998
(43)

 que trata dos planos privados e seguros de 

saúde; por considerar, que em média, 28% da população, principalmente urbana utiliza o 

Sistema de Atenção Médica Supletiva (SAMS) representado pelas Cooperativas, Planos  

ou Seguro de Saúde; na maioria patrocinados por empresas (total ou parcialmente) ou por 

opção do usuário. Os Planos (exceto Odontológicos) em quase sua totalidade incluem: 

consulta, exames complementares e internações hospitalares
(44)

.  

Outra dinâmica utilizado pela população em situações de agravos à saúde, é o 

Sistema de Desembolso Direto -SDD (medicina   liberal) que em 1994 atingia 33,9% da 

população; em 1996: 29,4% e em 1998: 24,2%; com movimentação financeira semelhante 

ao SUS e ao Sistema de Atenção Médica Supletiva; ao definir-se o perfil assistencial de 

um determinado município, região ou estado; deve-se levar em consideração a importância 

de se pesquisar também a população adstrita ao Sistema de Atenção Médica Supletiva
(44)

. 

Ao se tratar de atenção supletiva, a regulamentação limitou os abusos cometidos 

pelas empresas, mas por outro lado oficializou o universalismo excludente, na medida em 

que cria quatro modelos diferenciados de cobertura de serviços: 1. Plano ambulatorial: 

compreende a cobertura de consultas em número ilimitado, exames complementares e 

outros procedimentos, em nível ambulatorial, incluindo atendimentos e procedimentos 

caracterizados como urgência e emergência até as primeiras 12 horas; 2. Plano Hospitalar 

sem obstetrícia: compreende atendimento em unidade hospitalar com número ilimitado de 

diárias, inclusive UTI, transfusões, quimioterapia e radioterapia entre outros, necessários 

durante o período de internação. Inclui também os atendimentos caracterizados como de 

urgência e emergência que evoluírem para internação ou que sejam necessários à 

preservação da vida, órgãos ou funções; 3. Plano Hospitalar com obstetrícia: acresce ao 

Plano Hospitalar sem obstetrícia, a cobertura de consultas, exames e procedimentos 

relativos ao pré-natal, à assistência ao parto e ao recém-nascido durante os primeiros 30 

dias de vida; 4. Plano odontológico: cobertura de procedimentos odontológicos realizados 

em consultórios; 5. Plano referência: representa a somatória dos quatro tipos de plano 

anteriores
(45)

. 
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Nas empresas de medicina privada, o plano básico que prevê unicamente o 

atendimento ambulatorial é o mais barato, acessível e o que oferece menos cobertura, por 

outro lado o referencial, mais completo, é mais caro e oferece todo o tipo de cobertura 

tanto a nível ambulatorial quanto hospitalar
(46)

. Estes fatos demonstram claramente que o 

compromisso da Medicina Supletiva  é primordialmente com o ganho financeiro e com o 

lucro do capital, e não com  a saúde dos cidadãos. 

Neste sentido, é um desafio pensar modelos que permitam a privatização dos 

processos em saúde, sem necessariamente trocar uma privatização por outra, ou ainda de 

aprisionar sob o comando de ações coletivas sobre as  individuais, sem perder o sentido do 

trabalho em saúde que é o de defender a vida dos usuários, individuais e/ou coletivos, 

através da produção do cuidado dentro de uma ótica de direitos sociais plenos
(39)

. 

 

2.6 Critérios e Parâmetros de cobertura: 

 

Os Critérios e parâmetros para avaliar a necessidade de cobertura assistencial à 

população é prevista em Lei
(47)

, que teve como base a Lei nº 8.080/90
(14)

 e a resposta à 

Consulta Pública que estabeleceu os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do 

Sistema Único de Saúde através de recomendações técnicas ideais, para orientar os 

gestores do SUS, no planejamento, programação e priorização das ações de saúde de 

acordo  com as realidades epidemiológicas e financeiras de cada região.  

Os parâmetros de cobertura assistencial do SUS, destinados a orientar os gestores no 

aperfeiçoamento da gestão do SUS, oferece  subsídios para: 1. Analisar a necessidade da 

oferta de serviços assistenciais à população; 2. Auxiliar na elaboração do Planejamento e 

da Programação Pactuada e Integrada da Assistência à saúde; e 3. Auxiliar no 

Acompanhamento, Controle, Avaliação e Auditoria dos serviços de saúde  prestados no 

âmbito do SUS
(12) (47)

. 

Para elaboração destes parâmetros, foram considerados, entre outros: a) Os 

parâmetros assistenciais, internacionalmente reconhecidos, inclusive os baseados em dados 

da OMS e da OPAS, para cobertura e produtividade assistencial nos países em 

desenvolvimento;  b) As estatísticas de atendimento prestado aos usuários do SUS, e as 

incidências nacionais , por especialidade, dos últimos 3 anos; c) O número de internações 
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hospitalares, de consultas médicas, odontológicas, de  enfermagem e outras,  de serviços 

complementares, inclusive de diagnose e terapia, com base em estudos e pareceres de 

especialistas do Ministério da Saúde e de várias instituições de saúde do país
(47)

. 

Os principais parâmetros descritos são os Parâmetros de Cobertura: aqueles 

destinados a estimar as necessidades de atendimento a uma determinada população, em um 

determinado período, previamente estabelecido; e os Parâmetros de Produtividade: 

aqueles destinados a estimar a capacidade de produção dos recursos, equipamentos e 

serviços de assistência à saúde, sejam eles, humanos, materiais ou físicos. 

Para a definição dos parâmetros de cobertura assistencial ambulatorial,  temos como 

base, a Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS), principalmente sobre 

os grupos que se referem a Atenção Básica
(48)

. Nos parâmetros de cobertura assistencial, 

alguns procedimentos são calculados com base na população, enquanto outros se 

derivaram de um procedimento ou ato profissionais. Assim, os procedimentos relativos aos 

exames, diagnoses e terapias, por serem decorrentes de uma consulta, são calculados com 

base na estimativa do total de consultas profissionais
(47)

. 

Em relação a cobertura assistencial hospitalar, o calculo da necessidade de consulta 

considera o número da população total multiplicado por 2 (consultas/hab./ano), sendo: 

63% de consultas básicas (Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícias, Pediatria); 12% de 

consultas de urgência; 3% de consultas pré-hospitalar (trauma e obstetrícia); 22% de 

consultas especializadas; com expectativa de internações nas clínicas básicas, naquelas 

decorrentes de cuidados prolongados, e em psiquiatria (0,08 leitos/1000 hab.), tisiologia 

(0,01 leitos/1000 hab.) e reabilitação (0,14 leitos/1000 hab.)
(47)

.  

O cálculo da necessidade de internações hospitalares ocorre também apartir do 

numero de habitantes
(47)

; estima-se a necessidade de leitos hospitalares da seguinte forma: 

a) Leitos Hospitalares Totais: 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes; b) Leitos de UTI: 

calcula-se, em média, a necessidade de 4% a 10% do total de Leitos Hospitalares; c) Leitos 

em Unidades de Recuperação (pós-cirúrgico): calcula-se, em média de 2 a 3 leitos por Sala 

Cirúrgica; d) Obstetrícia (0,28 leitos/1000 hab); e Pré Parto: calcula-se, no mínimo, 2 leitos 

por sala de Parto. 
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Nos parâmetros estabelecidos para a cobertura hospitalar (necessidade de leitos) os 

cálculos devem considerar os leitos próprios do SUS, acrescidos dos leitos disponibilizados 

pelo Sistema de Atenção Médica Supletiva (convênios) e dos leitos disponibilizados pelo 

Sistema de Desembolso Direto
(49)

. Neste sentido o mapeamento é importante porque soma 

informações que subsidiam a tomada de decisões para melhorar o nível de saúde da 

população, permitindo aos gestores e enfermeiros gestores um planejamento, organização e 

avaliação das ações e serviços de saúde de forma confiável e oportuna aos usuários, 

contribuindo para a tomada de decisão política e técnica, sem contar a possibilidade de 

estar atuando sobre os fatores de risco e seus determinantes, interferindo no perfil da 

morbidade e mortalidade local
(50)

. 

 

2.7 A Saude em Nova Iguaçu  

 

A prestação de Assistência a Saúde na cidade de Nova Iguaçu atende a organização 

social e política (dispostos pelas Unidade Regionais Geográficas - URG), e é ralizada 

através dos Hospitais, Unidades Mistas de Saúde, Centros, Postos e Unidades Básicas, e 

ESF instalados; o município possui somando a rede própria com a conveniada, mais de 

1.000 leitos credenciados nas diversas especialidades, incluindo Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Clínica Pediátrica, Clínica Psiquiátrica, e leitos em Hospital 

Psiquiátrico e ainda atendimento a pacientes psiquiátricos fora de possibilidade terapêutica; 

atualmente realiza procedimento de pequena média e alta complexidade
(51)

. As referências 

extra municipais são encaminhadas principalmente para o Município do Rio de Janeiro, 

que serve também como referência de outras cidades da baixada fluminense para inúmeros 

procedimentos. 

 

Figura 1: Imagens da Câmara Municipal, Parque municipal e Câmara Municipal interno. 

 
Fonte: adaptado de http://www.cmni.rj.gov.br/localizacao/roteiro/ MPEA - Uff 2010. 

 

Administrativamente, o município de Nova Iguaçu está dividido em Setores de 

Planejamento Integrado (SPIs), Unidades Regionais Geográficas (URGs). As URGs estão 

http://www.cmni.rj.gov.br/localizacao/roteiro/
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oficialmente agrupadas em SPIs compostas pelos bairros ("zonas"); A atual relação de 

bairros de Nova Iguaçu foi definida pela Leis 2.965, de 17 de dezembro de 1998
(52)

, e pelo 

Decreto 6.083, de 12 de janeiro de 1999
(53)

. 

Esta organização obedece a um aspecto legal definidos em Lei
(54)(55)

 que 

estabelecem o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PDDUS) de Nova 

Iguaçu; onde o município foi dividido em 6 regiões: Centro, Sudeste (antes de 1999 esta 

região era definida como parte integrante do município de Nova Iguaçu, atualmente 

compõe o município de Mesquita), Sudoeste, Noroeste, Nordeste e região Norte.  

A região Centro abrange a URG I, II e III.  

A URG I: Centro com 15 bairros, 175.562 habitantes em 40,0877 km2, abrange os 

bairros Centro, Califórnia, Vila Nova, Caonze, Bairro da Luz, Santa Eugênia, Jardim 

Iguaçu, Chacrinha, Moquetá, Viga, Rancho Novo, Vila Operária, Engenho Pequeno, 

Jardim Tropical, Prata. A URG II: Posse com 10 bairros com 117.834 habitantes, em 

15,8682 km2, abrange os bairros Posse, Cerâmica, Ponto Chic, Ambaí, Nova América, 

Carmary, Três Corações, Kennedy, Parque Flora, Botafogo. A URG III: Comendador 

Soares possui 08 bairros com 108.614 habitantes em 13,089 km2, abrange os bairros 

Comendador Soares, Ouro Verde, Jardim Alvorada, Danon, Jardim Palmares, Rosa dos 

Ventos, Jardim Pernambuco, Jardim Nova Era. 

Antes de 1999, na região Sudeste havia o Setor de Planejamento Integrado, 

composto pela Unidade Regional Geográfica de Mesquita (antiga URG IV) e a Unidade 

Regional Geográfica de Banco de Areia (antiga URG V) e Unidade Regional Geográfica 

Chatuba (antiga URG VI); que agora fazem parte do novo município emancipado chamado 

Mesquita.  

Atualmente a região Sudeste é composta pelas URG IV e V.  

A URG IV: Cabuçu possui 07 bairros com 76.350 habitantes em 74,56 km2, 

composta pelos bairros Cabuçu; Palhada; Valverde; Marapicu; Lagoinha; Campo Alegre; 

Ipiranga. A URG V: KM-32 possui 04 bairros com 57.467 habitantes em 30,4140 km2, 

composta pelos bairros: Km 32, Paraíso, Jardim Guandu, Prados Verdes  

A região Noroeste comporta a URG VI: Autin, integrada por 08 bairros com 96.199 

habitantes em 33,8348 km2, composta pelos bairros Austin, Riachão, Inconfidência, Carlos 

Sampaio, Tinguazinho, Cacuia, Rodilândia, Guimarães . 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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A região Nordeste é composta pelas URG VII: Vila de Cava com 06 bairros,  

63.035 hab. em 30,8867 km2, composta pelos bairros Vila de Cava, Santa Rita, Rancho 

Fundo, Figueira, Iguaçu Velho, Corumbá; e pela URG VIII: Miguel Couto composta pelos 

bairros Miguel Couto, Boa Esperança, Parque Ambaí, Grama e Geneciano). Com 50.872 

habitantes em 16,6876 km2. 

E por ultimo a região Norte abrange a URG IX: Tinguá composta pelos bairros 

Tinguá, Montevidéu, Adrianópolis, Rio D’Ouro e Jaceruba). Com 13.328 habitantes em 

253.294 km2.  

Hoje, por conta do crescimento urbano Nova Iguaçu possui inúmeros bairros, 

considerados não-oficiais ou sub-bairros, pois não estão relacionados na legislação 

vigente
(52)(53)(54)

. A tendência é que nos próximos anos esses bairros sejam identificados, 

delimitados e oficializados pela Prefeitura. 

São eles: Bairro Aliança, Bairro Amaral, Bairro Bandeirantes, Bairro Brasil, Barão 

de Guandu, Caiçara, Caioaba, Cobrex, Divisa, Faculdade, Gerard Danon, Jardim 

Esplanada, Jardim Laranjeiras, Jardim Nazaré, Jardim Pitoresco, Jardim Roma, Marco II, 

Monte Castelo, Monte Líbano, Nova Brasília, Ouro Preto, Parque Estoril, Praça do Batuta, 

Santo Antônio, Três Fontes, Três Marias, Vila Iguaçuana 

 

Figura 2: Via Light, Serra do vulcão e ruínas da Fazenda São Bernardino   

 
Fonte: adaptado de http://www.cmni.rj.gov.br/localizacao/roteiro/ MPEA - Uff 2010. 

 

Deste modo, Nova Iguaçu, enquanto municipio consciente e que preocupa-se com a 

saúde de sua população, programa-se para oferecer serviços e ações que possam garantir a 

qualidade de vida a partir de sua organização geo-politica e de planejamento urbano, seja 

através da rede própria ou no sistema de saúde suplementar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmni.rj.gov.br/localizacao/roteiro/
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3. Percurso Metodológico 

 

3.1 Tipo e abordagem do estudo 

Estudo descritivo de abordagem qualitativa, que utiliza o Discurso do Sujeito 

Coletivo
(56)

 (DSC) como forma de interpretação da realidade encontrada no cenário do 

estudo. A abordagem qualitativa é apropriada nos trabalhos em que se faz necessária 

objetividade nos achados com intenção de medir, mensurar, classificar os dados coletados 

ou mesmo quantificá-los. De caráter descritivo analítico, explora o evento, reportando-se a 

ele de maneira fidedigna, analisando e correlacionando fatos e variáveis sem manipulá-

los
(57)

, podendo alcançar melhor os objetivos a que se propõe quando conjugada a uma 

teoria.  

Nos últimos anos a enfermagem, tem lançado mão das representações sociais; 

como método de tratamento dos dados de suas pesquisas, na qual o DSC se mostra 

adequado a esse propósito quando se trata de pesquisas qualitativas, principalmente quando 

os resultados advém de grupos sociologicamente regidos por uma ideologia produzida e 

imposta pelo grupo, tendo como base, o Estado, a religião, a escola e o trabalho
(58)

.  

As representações sociais não pertencem a um único campo de conhecimento; 

possuem suas raízes na sociologia, atravessam a psicanálise de Freud e se desenvolvem na 

psicologia social de Moscovici, aprofundada por outros autores como Jodelet
(59)

, que refere 

que as representações sociais são definidas formas de conhecimento socialmente elaborado 

e compartilhado com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social
(58)

. 

O processamento desses discursos em um grupo social de análise deu origem ao 

DSC; técnica de construção do pensamento coletivo sobre determinado assunto. Trata-se 

de um compartilhamento de ideias dentro de um grupo social
(56)

. 

O DSC organiza-se, em mapas denominados Instrumentos de Análise do Discurso 

(IAD); ao analisar o material coletado, extrae-se as Idéias Centrais (IC) e/ou Ancoragens 

(ANC) e as suas correspondentes Expressões Chave (EC); que compõe um ou vários 
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DSCs, que são discursos-síntese enunciados na primeira pessoa do singular, como se fosse 

a fala ou o depoimento de uma coletividade
(56)

. 

A aplicação da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) tem demonstrado 

sua eficácia para o processamento de expressão e opiniões coletivas
(56)

, o pensamento 

coletivo, configura-se como uma variável numérica (quantitativa), na medida em que 

expressa um quantitativo de indivíduos, que configuram a coletividade pesquisada; 

entretanto sendo esse discurso um resultado previamente desconhecido a ser obtido 

indutivamente, tal pensamento apresenta-se como uma variável qualitativa, ou seja, como 

um produto a ser qualificado a posteriori, como output, pela pesquisa
(56)

; logo o desafio 

que a técnica do DSC busca responder é o da expressão coletiva, respeitando-se a dupla 

condição qualitativa e quantitativa destes como objeto
(56)

. 

Assim por considerar que o DSC permite apresentar uma dupla representatividade 

(qualitativa e quantitativa) das informações que emergem da pesquisa: a representatividade 

é qualitativa porque cada informação é apresentada sob a forma de um discurso, que 

recupera o conteúdo e argumentos que conformam a opinião na escala social; mas a 

representatividade da informação é quantitativa porque tem uma expressão numérica (que 

indica quantos atores serviram de amostra e foram necessários para compor a pesquisa) e, 

portanto, permite apresentar confiabilidade estatística, considerando a sociedade como 

coletivo de atores
(56)

. 

 

3.2 Cenário do estudo: 

 

O cenário utilizado foi a região geográfica definida como município de Nova 

Iguaçu; e como atores sociais as unidades de saúde instaladas no cenário. Para 

apresentação dos dados, as informações obtidas foram interpretadas, analisadas e 

disponibilizadas de modo ordenado e orientado (em figuras e tabelas) a partir das 

definições geográficas estabelecidas pelo município (URG) permitindo que possa ser 

utilizada como estratégia de gestão na atenção primária
(60)

.  
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Para conhecer o cenário do estudo é importante conhecer as peculiaridades e 

características que  definem o município; Nova Iguaçu possui uma área de 524,04 km² (que 

o torna o maior município da Baixada Fluminense e da região metropolitana do Rio de 

Janeiro), possui uma População estimada de 830.902 habitantes (com quase totalidade de 

concentração na região urbana); apresenta uma densidade demográfica de 1.4 (48,6 

habitantes/km²); apresenta um percentual de alfabetização de 93% da população acima de 

10 anos; e um número de eleitores de 485.836; (58,43%) da população. A pesquisa 

nacional (IBGE 2000) registrou 297.862 domicílios em Nova Iguaçu; 81% dos domicílios 

com acesso à rede geral de abastecimento de água; e 52% com esgoto sanitário ligado à 

rede de coleta
 (51)

. 

 

Figura 3: Casa de Saúde Iguaçu, Parque municipal e vista da serra do vulcão 

 
Fonte: adaptado de http://www.cmni.rj.gov.br/localizacao/roteiro/ MPEA - Uff 2010. 

 

Historicamente aprendemos que Nova Iguaçu fazia parte da Capitania de São 

Vicente doada a Martim de Afonso e Souza, a qual, com a exploração dos franceses em 

1565, passa ao domínio da Coroa recebendo a denominação de Capitania do Rio de 

Janeiro. Nessa condição, integrando área sob a jurisdição da cidade do Rio de Janeiro. 

Permaneceu até 15 de janeiro de 1833, quando o decreto-geral, desta mesma data em seu 

Art. 7º cria o município de Iguaçu; com sua sede instalada às margens do rio que lhe deu o 

nome. Em 1891, passa a ser chamada de Iguassú Velha; neste mesmo ano, a sede do 

município foi transferida para o arraial de Maxambomba; que foi elevada à categoria de 

vila em 1891, e recebeu o título de cidade em maio de 1892; em 1916, Maxambomba 

passa a ser chamada de Nova Iguaçu
(61)

. 

A expressiva explosão demográfica na baixada fluminense e a vasta área geográfica 

da região, causou alguns fracionamentos geopolíticos, surgindo, outros municípios; Duque 

de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados e Japeri; não obstante 

a esses fracionamentos, Nova Iguaçu constitui um dos mais importantes municípios da 

Baixada Fluminense e um dos maiores pólos comerciais e industriais brasileiros. Nova 

Iguaçu e os municípios vizinhos conseguiram ser uma síntese do Brasil, porque traços 

http://www.cmni.rj.gov.br/localizacao/roteiro/
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culturais diferentes marcaram, aqui, um encontro com o futuro para a elaboração de uma 

nova, verdadeira e forte cultura
(61)

. 

Situa-se na região mais importante, econômica e financeiramente, do estado do Rio 

de Janeiro, denominada Região Metropolitana. Em virtude de seu posicionamento 

geográfico, a cidade desempenha o papel de centro de negócios e de comércio para os 

municípios vizinhos; situa-se a 35 km da Cidade do Rio de Janeiro, e tem como 

Municípios vizinhos: Mesquita (3 km);  Belford Roxo (5 km); Nilópolis (6 km); São João 

de Meriti (9 km); Queimados (12 km) e Duque de Caxias (14 km)
 (51)

.  

 

3.3 Aspectos Éticos, Organização e coleta de dados 

 

Foi solicitado autorização do Comitê de Ética em Pesquisa do HGNI como garantia 

do cumprimento das normas estabelecidas na Resolução 196 de 1996 que trata de pesquisa 

com seres humanos
(62)

, tendo sido aprovado em 16/11/2008, sob o Protocolo nº 014/2008. 

Certificado de apresentação para apreciação ética nº: CAAE: nº 0012.0.316.258-08. (anexo 

1). Considerando ainda o cenário do estudo, enquanto personalidade político-jurídica, foi 

também solicitado e obtido, autorização do Secretário Muncipal de Saúde (anexo 2).   

A coleta de dados foi realizada através de visitas “in locus” do pesquisador  às 

unidades de saúde referenciadas pela população usuária do Sistema Único de Saúde. 

Importante salientar que o órgão oficial do município, responsável por estas informações, 

muitas vezes, desconheciam a existência de determinadas unidades, alegando que, em 

algumas situações, as unidades haviam sido “abertas” pela representação política local e 

que a Secretaria “ainda” não havia sido notificada. A partir destas informações pudemos 

perceber que o planejamento em saúde no município sofre forte influencia da vontade de 

alguns políticos, que atuam de forma eleitoreira e com interesses outros que não a 

cobertura assistencial da população usuária do SUS. Na coleta de dados foi utilizada a 

dinâmica de observação participante com o suporte de um roteiro para identificar os 

elementos do estudo (anexo 3) e sedimentar as informações coletadas
(57)

. A observação 

participante, técnica etnográfica que se realiza por meio do contato direto do pesquisador 

com o fenômeno estudado, permite o estudo do sujeito em seu próprio contexto; tal 
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estratégia favoreceu a obtenção do maior número de informações sobre o cotidiano em 

estudo e os indivíduos, e deste modo pode ser considerada parte importante no trabalho de 

campo da pesquisa qualitativa; adequada para a compreensão da realidade, uma vez que 

suscita uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de 

perguntas
(57)

, além do que a observação nos liberta da quantificação e da experimentação.  

Ao ser recebido na Unidade era recpcionado pelo diretor, administrador ou 

coordenador de enfermagem local; era informado sobre o objetivo da pesquisa, o 

atendimentos aos aspectos éticos e legais, a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, 

autotização do Secretário municipal de saúde e a contribuição que o estudo traria para a 

comunidade após sua conclusão. As informações obtidas eram registradas pelo próprio 

pesquisador no roteiro individual de observação (anexo 3); a partir da fala dos 

entrevistados (Diretor; Administrador ou Coordenador de Enfermagem) e constituem a fala 

dos sujeitos coletivos, de onde foram extraídas as expressões chaves e a ancoragem. É 

importante frisar que os elementos que prestavam as informações não eram em sua 

totalidade da categoria de enfermagem, uma vez que os cargos de diretor ou administrador, 

na maioria das vezes é ocupado por indicação política e não pela qualificação para tal.  

Foi utilizado como estratégia para a localização (mapeamento) das unidades de 

saúde, no espaço de geo-referenciamento, a página de navegação do localizador “Google”: 

mecanismo de busca cujo nome deriva do termo matemático googol, que representa o 

número 1 seguido de 100 zeros; foi criado a partir de um projeto de doutorado de Larry 

Page e Sergey Brin da Universidade de Stanford em 1996
(63)

. Na página a opção “map” é 

disponibilizada aos internautas uma opção para um serviço de localização de endereços e 

instituições, através de mapas que permite visualizar a localização em mapas 

básicos/comuns, bem como informações sobre serviços e empresas locais, incluindo além 

da localização, informações de contato, rotas, etc.; permite ainda visualizar imagens de 

satélite dos locais desejados com a possibilidade de ampliar, reduzir ou movimentar
(61)

. 

As novas tecnologias têm contribuído sobremaneira para mudanças na sociedade; o 

uso de ferramentas diversas, como a Internet, os recursos multimídia, e configuração de 

linguagens binárias, proporcionam experiências inovadoras, permitindo ao cidadão 

possibilidade de acesso direto a um grande número de produtos encontrados na internet, 

incluindo a possibilidade de visualização do espaço geográfico, de informações sobre 
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diferentes áreas, possibilitando a abordagem de assuntos e vários interesses, tornando as 

informações mais próximas da sociedade. Hoje em dia é importante saber utilizar estas 

diferentes fontes de informações e recursos tecnológicos para adquirir, construir e 

transformar conhecimentos
(64)

, já que as transformações pelas quais a sociedade está 

passando, estão criando uma nova cultura e modificando as formas de produção e 

apropriação dos saberes, onde competências e habilidades são necessárias e ganham 

destaque nos debates atuais. 

 

3.4  Análise dos dados 

 

Para análisar as informações obtidas acreditamos que a estratégia mais adequada 

seja a percepção da realidade encontrada a partir do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

pois esta técnica permite utilizar a triangulação de dados
(65)

, pois apóia a construção de 

indicadores e quantifica dimensões objetivas interpretando facetas subjetivas do processo 

social estudado; deste modo, a técnica do discurso do sujeito coletivo, além de permitir 

expressar as características próprias do cenário social sob avaliação, possibilita o enfoque 

da acessibilidade no planejamento da localização e dimensão dos serviços de saúde
(37)

.  

Lefvere
(56)

 explica que os instrumentos básicos do Discurso do Sujeito Coletivo 

são: a Idéia Central que é um nome ou expressão lingüística que revela e descreve da 

maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível o “sentido” das afirmações específicas  

presentes no(s) discurso(s) analisados;. As Expressões Chave são pedaços, trechos ou 

transcrições literais que revelam a essência do depoimento ou a teoria subjacente Contida 

na proposta do Discurso do Sujeito Coletivo temos ainda a figura que se forma 

denominada Ancoragem. 
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4. Resultados: 

 

Considerando o objetivo deste trabalho, e a dinâmica metodológica utilizada 

seguimos a pesquisa a partir da identificação dos bairros do Município de Nova Iguaçu 

definidos por Lei
(52)

; para a identificação das Unidades de prestação de assistência a saúde 

no município Cenário da Pesquisa. 

Foram identificados as seguintes Unidades de Saúde:  

Tabela 1: Oferta de serviços de saúde por região no municipio de Nova Iguaçu, segundo 

modalidade de serviço e localização. RJ 2010  

Modalidade de Serviço  Nº de ofertas Nivel Localização/ região 

Hospital Geral  01 3ª.  URG II – Centro  

Unidades Mixtas  03 2ª.  URG V Sudeste –  

VI – Noroeste e VII 

Policlinicas  02 2ª. URG I e VIII 

Centro de Atenção Psicosocial 03 AB URG I – Centro 

Centro de Referencia Materno Infantil  01 2ª.  URG II – Centro  

Centro de Saúde  01 AB URG I  - Centro 

Posto de Saúde  01 AB URG III – Centro  

Unidades Básicas de Saúde  24 AB URG I, II, III -Centro 

IV – V - Sudeste,  

VI - Noroeste ,  

VII – VIII - Nordeste  

Estratégia de Saúde da Família  33 AB Todas as URG  

(IX) – Norte 

Unidades da Família  03 AB URG VI - Noroeste 

Total 72 72  
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Tabela 2: Oferta de serviços em Saúde segundo URG e concentração de habitantes 

Unid R Geográfica  Denominação População  Oferta de serviços 

URG I  Centro 175.562 hab  16 Unidades de Saúde  

URG II  Posse 117.834 hab  10 Unidades de Saúde  

URG III  Comendador Soares 108.614 hab  05 Unidades de Saúde  

URG IV  Cabuçu 76.350 hab  07 Unidades de Saúde 

URG V K32 57.467 hab  09 Unidades de Saúde 

URG VI Austin 96.199 hab  09 Unidades de Saúde  

URG VII Vila de Cava 63.035 hab  06 Unidades de Saúde 

URG VIII  Miguel Couto 50.872 hab 06 Unidades de Saúde  

URG IX Tinguá 13.328 hab  04 Unidades de Saúde 

Total 72 Unidades 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 
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A ancoragem identificada neste estudo é disposta na tabela a seguir: 

Tabela 3: Aplicação da análise do Discurso do Sujeito Coletivo aplicado no Mapeamento 

da rede assistencial de Nova Iguaçu – MPEA Uff 2010. 

Sujeito Ideia Central Expressões chave Ancoragem 

Hospital Geral  Internação, atendimento de 

urgencias e Cirurgias 

Hospital  Hospital  

Centro de Referencia 

Materno Infantil 

Atendimento de urgencia 

em obstetrícia 

Maternidade Maternidade 

Unidade Mista Atendimento de urgencia 

leves e moderadas sem 

cirurgias 

Unidade mista Unidade mista 

CAPS Atendimento psiquiátrico  

ambulatorial. 

CAPS CAPS 

Policlinica Atendimento especializado Posto de Saúde Policlínica 

Unidade Basica  Atendimento básico Unidade Básica  UBS 

Equipe de PSF Atendimento básico PSF PSF 

Posto de Saúde  Atendimento básico Posto de Saúde Posto de saúde 

Unidade de Saúde da 

família 

Atendimento básico Postinho Posto de saúde 

Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

 

Logo, podemos perceber que o Discurso do Sujeito Coletivo, enquanto figura 

metodológica trata-se de um discurso-síntese composto pelas Expressões Chaves, que tem 

na ideia central a função da Unidade descrita na Ancoragem, podendo apresentar ou não 

expressões semelhantes. 

Os sujeitos da pesquisa, apesar de serem estruturas físicas, ou seja: Unidades de 

Saúde, quando analisados como elementos de representação social; por si falam, e as 

informações, oferecidas pelos gestores nos apontam: as ações que desenvolvem, o grau de 

resolutividade e as estratégias de encaminhamentos no sistema de referência e contra-

referência; entretanto não fazem parte deste estudo; mas provoca os profissionais e a 

sociedade no sentido de buscar desvelar estas questões através de pesquisas mais profundas 

e subsidiadas, com suporte tecnológico, cientifico e apoio politico institucional.   
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Figura 4: Ilustração da inserção do município de Nova Iguaçu na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/ NESC-UFRJ. 2009 
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Tabela 3: URG I - Centro: 16 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 I

 –
 C

en
tr

o
 

Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Centro Policlínica de Nova Iguaçu Pam D. Valmor 01 Policlínica 

Centro Centro de Saúde Dr. Vasco Barcelos 01 C Saúde  

Centro CAPS AD Vanderlei Marins  03 CAPS 

Centro CAPS Jose Miller 

K-11 CAPS Infantil D. Adriano Hipólito 

Centro UBS Julia Távora 07 UBS 

Centro UBS Santa Clara 

Centro UBS Tertuliano Potiguara 

Santa Eugenia UBS Santa Eugenia 

Moquetá  UBS Moqueta 

Jardim Tropical UBS Monte Líbano 

Prata UBS da Prata 

Vila Operaria PSF de Vila Operaria 04 Equipes de 

ESF K-11 PSF do K11 

Jardim da Viga PSF Jardim da Viga  

Engenho Pequeno PSF Engenho Pequeno  
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG I - Centro:   

Posto de Assistência Medica D. Walmor - Unidade Policlínica Geral de 

Nova Iguaçu:    Endereço/Tel: Rua Dom Walmor nº 234  Tel: 2767-9812 

tel. 26674559 

 

Centro de Saúde Vasco Barcello: Endereço/Tel: Rua Bernardino de Melo 

nº 1895 Centro  Tel: 27685921 – 78790419 92089692 

 

CAPS Wanderlei Marins – Centro de Atenção Psico-Social: 

Endereço/Tel: Avenida Bernardino de Melo 2845 Centro Nova Iguaçu tel. 

26685041 

 

CAPS José Miller – Centro de Atenção Psico-Social: Endereço/Tel: Rua 

Dr. Thibau s/n Centro Nova Iguaçu tel. 26673674  27677523 

 

CAPS Infantil D. Adriano Hipólito: Endereço/Tel: Rua Benjamim 

Chambarelli nº 241  K-11 Nova Iguaçu telefone 37737843 - 37738162 
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UBS – Julia Távor: Endereço/Tel: Rua: Travessa Julia Távora  nº 67  

Tel: 2660-3490 

UBS – Santa Clara: Endereço/Tel: Rua Pedro nº 1, Santa Clara Tel: 

2696-3519 - 34748869 

 

UBS -  Tertuliano  Potiguara: Endereço/Tel: Rua Brasil nº 212 tel. 2660-

3092 (orelhão) 

 

UBS – Santa Eugenia: Endereço/Tel: Rua Morro Agudo nº. 10 Tel 2698-

0890. 

 

UBS – Moqueta: Endereço/Tel: Rua Orlinda Wilman nº 115, tel. 2660-

3634 

 

UBS - Monte Líbano: Endereço/Tel: Rua: Alzira nº 99 Monte Líbano 

Nova Iguaçu   

 

UBS –Prata: Endereço/Tel: Rua do Ouvidor S/nº.2660-0668 

 

PSF- Vila Operária:Endereço/Tel: Rua Nair Dias Bairro Vila Operaria 

nº 880 

 

PSF – K-11: Endereço/Tel: Rua Benjamin – Chambareli nº 239 tel. 

37738162 

 

PSF Jardim da Viga: Endereço/Tel.: Estrada de Iguaçu nº 171 Bairro 

Jardim da Viga.  

 

PSF Engenho Pequeno: Endereço/Tel.: Rua Olga Alves nº 36 Engenho 

Pequeno. 
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Localização das Unidades 

Figura 5 URG I  Centro 175.562 hab  16 Unidades de Saúde  

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

Pam D.Walmor 

CAPS Wanderlei Marins 

CS Vasco Barcelos 

CAPS Jose Muller 

CAPS D Adriano Hipólito e 

PSF K-11 

UBS Julia Távora 

UBS T Potiguara 

PSF V Operária 

PSF J da Viga 

 

PSF E Pequeno 

UBS M Líbano 

UBS da Prata 

UBS Sta Clara 

Pam D.Walmor 

UBS Sta Eugenia 

 

http://maps.google.com.br/
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Imagem ilustrativa da área de Cobertura prevista 

Figura 6 URG I  Centro 175.562 hab  16 Unidades de Saúde  

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

http://maps.google.com.br/
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Tabela 4: URG II – Posse: 10 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 I

I 
–
 P

o
ss

e 

Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Posse Hospital Geral de Nova Iguaçu  01 Hospital  

Posse Centro de Referencia Materno Infantil  

Parteira Mariana Bulhões 

01 CRMI 

Caramary UBS Caiçara 04 UBS 

Cobrex UBS Cobrex  

Cerâmica UBS Cerâmica 

Nova America UBS Nova América 

Carmary PSF Lino Vilela 04 Equipes de 

ESF Parque Flora PSF Parque Flora I 

Parque Flora PSF Parque Flora II 

Jardim Iguaçu PSF Jardim Iguaçu 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG II -Posse:   

Hospital Geral de Nova Iguaçu: Endereço/Tel: Rua: Avenida Henrique 

Duque Estrada Meyer, 953 Telefone de Contato: 3779-9900 

Centro de Referência Materno Infantil Parteira Mariana Bulhões: 

Endereço/Tel: Avenida Governador Roberto Silveira,nº 2012 Telefone de 

Contato: 31020546 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Caiçara: Endereço/Tel: Rua Oiticica 

s/nº  Carmari.  

UBS Unidade Básica de Saúde do Cobrex: Endereço/Tel: Rua Júlio 

Kenner nº. 202 Tel. 2657-2004 

UBS – Unidade Básica de Saúde da Cerâmica: Endereço/Tel: Estrada de 

Santana nº. 155 Tel.  3776-9997 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Nova América: Endereço/Tel: 

Estrada Luiz de Lemos, 2722 tel. 31014496  

 

PSF – Lino Vilella: Endereço/Tel: Rua Aparecida Bairro Carmari nº 

6400  

PSF – Parque Flora I: Endereço/Tel: Rua Av. Henrique Duque Estrada 

Mayer nº 3500 

PSF – Parque Flora II:  Rua Alameda Flora nº 109 Parque Flora 

(Agnaldo 78323494)  

PSF – Jardim Iguaçu:  Rua Primeiro de Agosto nº 30 – Jardim Iguaçu 
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Localização das Unidades 

Figura 7 URG II  Posse 117.834 hab  10 Unidades de Saúde  

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

PSF Lino Vilela 

PSF P Flora I 

PSF P Flora II 

UBS Cobrex 

UBS N América 

UBS Caiçara 

Hospital Geral 

PSF J Iguaçu 

CRMI P Mariana  

Bulhões 

UBS Cerâmica 

http://maps.google.com.br/


 

2 

 

Imagem ilustrativa da área de Cobertura prevista  

Figura 8 URG II  Posse 117.834 hab  10 Unidades de Saúde  

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

http://maps.google.com.br/
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Tabela 5: URG III – Comendador Soares:  05 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 I

II
 –

 

C
o
m

en
d

a
d

o
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S
o
a
re

s 
Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Comendador Soares Posto de Saúde de Morro Agudo 01 Posto 

Jardim Jasmim UBS Jardim Jasmim 02 UBS 

Jardim Nova Era UBS Jardim Nova Era 

Ouro fino PSF Ouro Fino 02 Equipes de ESF 

Comendador Soares PSF Vila Tânia 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG III - Comendador 

Soares:  

Posto de Saúde de Morro Agudo – Comendador Soares:Endereço/Tel: 

Rua Formosa s/nº Comendador Soares, Tel: 3770-7458  

 

UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Jasmim: Endereço/Tel: Rua: 

Agosto Aleixo n° 75 Bairro: Jardim Jasmim, Nova Iguaçu Orelhão: 

37760441 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Jardim Nova Era: Endereço/Tel: Rua 

Sílvio de Freitas, nº 125 bairro Jardim Nova Era Nova Iguaçu Tel: 3103-

8248  

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Ouro Fino: Endereço/Tel:  Rua: 

São Geraldo S/n° Tel 3103-2255 

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Vila Tânia: Endereço/Tel: Rua 

Sueli Tinoco s/nº  Tel: 3103-8263  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Localização das Unidades 

Figura 9 URG III  Comendador Soares 108.614 hab  05 Unidades de Saúde  

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

PS M Agudo 

PSF Ouro Fino 

PSF Vila Tânia 

UBS J Jasmim 

 

UBS J Nova Era 

http://maps.google.com.br/
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Imagem ilustrativa da área de Cobertura prevista 

Figura 10 URG III  Comendador Soares 108.614 hab  05 Unidades de Saúde  

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

http://maps.google.com.br/
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Tabela 6: URG IV – Cabuçu: 07 Unidades de Saúde: 

U
R

G
 I

V
 –

 C
a
b

u
çu

 Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Cabuçu  UBS Cabuçu . 02 UBS 

Palhada UBS Parque das Palmeiras 

Aliança PSF Aliança 05 Equipes de ESF 

Jardim Roma PSF Jardim Roma 

Monte Sol PSF Marfel   

Palhada PSF Palhada  

Valverde  PSF Valverde  
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG IV - Cabuçu: 

 UBS – Unidade Básica de Saúde de Cabuçu: Endereço/Tel: Avenida 

Abílio Augusto Távora nº 6820 - Bairro Cabuçu Tel: 2657-4583 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Parque das Palmeiras: 

Endereço/Tel: Rua seis nº 420 ou rua cinco,nº 893- Bairro Parque das 

Palmeiras Tel: 2657-6442 

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Aliança: Endereço/Tel: Rua 

Fortunato nº 264 Bairro Aliança Tel: 8883-8813 tel. 21- 37948388 

 

PSF - Programa de Saúde da Família de Jardim Roma: Endereço/Tel: 

Rua Sônia Lacerda Bairro Jardim Roma Tel: 2764-6286 

 

PSF - Programa de Saúde da Família Marfel: Endereço/Tel: Rua Áurea 

Ramos Borges nº 110 Bairro Monte Sol, Nova Iguaçu  Tel: 3794-4699 

 

PSF - Programa de Saúde da Família da Palhada: Endereço/Tel: Rua 

Júlia Martins nº 295 Tel: 2657-4009 

 

PSF - Programa de Saúde da Família de Valverde: Endereço/Tel: 

Praça São Sebastião Felipe  s/nº Bairro Valverde  Tel: 26574004 
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Localização das Unidades 

Figura 11 URG IV  Cabuçu 76.350 hab  07 Unidades de Saúde 

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

PSF Aliança 

UBS Cabuçu 

UBS Valverde  

UBS P Palmeiras 

PSF Palhada 

PSF J Roma 
PSF Marfel 

http://maps.google.com.br/
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Imagem ilustrativa da área de Cobertura prevista 

Figura 12 URG IV  Cabuçu 76.350 hab  07 Unidades de Saúde 

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 
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Tabela 7: URG V – K32: 09 Unidades de Saúde 

U
R

G
 V

 –
  

K
-3

2
 

Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Jardim Paraíso UMS Jardim Guandu 01 Unidade mista 

Km- 34 UBS Santa Clara do Guandu. 02 UBS 

Jardim Ocidental UBS Chico Mendes  

Km- 32 PSF São Francisco de Paula 06 Equipes de ESF 

Parque São Francisco PSF Três Henriques 

Jardim Dom Bosco PSF Dom Bosco  

Marapicu PSF Marapicu 

Lagoinha PSF Parque Todos os Santos  

Tancredo Neves PSF Tancredo Neves 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG V - Km-32:  

UMS – Unidade Mista de Saúde Jardim Guandu Arquiteta Patrícia 

Marinho: Endereço/Tel: Rua Ingá s/nº Jardim Paraíso Tel: 26861345 ou 

9461-9983 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde Santa Clara do Guandu: Endereço/Tel: 

Rua  Paraguaçu s/nº Tel: 2686-0894 ou 2686-1224 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde ChicoMendes: Endereço/Tel: Rua Boa 

Esperança nº 15Jardim Ocidental  

 

PSF - Programa de Saúde da Família de São Francisco de Paula: 

Endereço/Tel: Rua João Batista s/nº Tel: 2779-8209 

 

PSF - Três Henriques: Endereço/Tel:  Antiga Estrada Rio São Paulo, nº 

3602 – Parque São Francisco de Paula  

 

PSF - Dom Bosco: Endereço/Tel: Av. Abílio Augusto Távora, s/n Jardim 

Dom Bosco 2799-8733 Rec.  

 

PSF - Marapicu: Endereço/Tel: Rua bege s/n Marapicu 

 

PSF – Parque Todos os Santos: Endereço/Tel: Rua Cavalcante Gusmão 

nº 463 Lagoinha.  

 

PSF – Tancredo Neves: Endereço/Tel: Rua dois nº 190 Tancredo Neves 

km-32 
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Localização das Unidades 

Figura 13 URG V K32 57.467 hab  03 Unidades de Saúde 

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

UBS Chico Mendes 

UMS J Guandu 
UBS Sta Clara 

PSF Tancredo Neves 

PSF Todos os Santos 

PSF D Bosco  

UBS Marapicu 

PSF S F Paula 

PSF Tres Henriques 
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Imagem ilustrativa da área de Cobertura  prevista 

Figura 14 URG V K32 57.467 hab  03 Unidades de Saúde 

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010.
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Tabela 8: URG VI – Austin: 09 Unidades de Saúde  

U
R

G
 V

I 
–
 A

u
st

in
 

Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Austin UMS Moacir de Almeida Carvalho 01 Unidade mista 

Austin UBS Manoel Rezende 03 UBS 

Marileia UBS Dirceu de Aquino Ramos 

Vila Jurema UBS Vila Jurema 

Cacuia PSF do Cacuia 02 Equipes de ESF 

Rodilandia  PSF de Rodilandia. 

Vila Guimarães UF de Vila Guimarães 03 Unidades da Família 

Rosa dos Ventos  UF Rosa dos Ventos. 

Tinguazinho  UF de Tinguazinho 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG VI - Austin:  

UMS - Unidade Mista de Saúde Moacir de Almeida Carvalho: 

Endereço/Tel: Rua Mirim – s/nº  Austin Tel: 2763-1004 9145-4244- 

27631577 

UBS – Unidade Básica de Saúde Manoel Rezende: Endereço/Tel: Avenida 

Estrada de Ferro nº 14 Austin Nova Iguaçu Tel: 3769-8869 

UBS – Unidade Básica de Saúde Dirceu de Aquino Ramos (Vino): 

Endereço/Tel: Rua João Batista Lima nº 35 Praça do Batuta, Maraú Tel: 

37593411 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Vila  Jurema: Endereço/Tel: Estrada 

Velha Carlos Sampaio nº 486 Austin tel. 21- 27635419 

PSF - Programa de Saúde da Família de Cacuia: Endereço/Tel:  Rua 

Motorista Luis Carlos Gomes nº 45 Cacuia Tel: 27684042 

PSF - Programa de Saúde da Família de Rodilândia: Endereço/Tel: Rua 

Dona Cléia nº 7 Tel: 2694-5258 

UF - Unidade da Família de Vila Guimarães: Endereço/Tel: Rua Tufão 

nº 170 Austin N.I Tel: 37594669  

UF – Unidade da Família de Rosa dos Ventos: Endereço/Tel: Rua 

Ararapira nº 431 Bairro Esperança Austin Tel: 26575488 - 37946395 

UF - Unidade da Família de Tinguazinho: Endereço/Tel: Praça São 

Jorge nº 1580   
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Localização das Unidades 

Figura 15 URG VI Austin 96.199 hab  09 Unidades de Saúde  

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

UBS M Rezende 

UBS D A Ramos 

UMS Moacir A Carvalho 

PSF Cacuia 

 

PSF Rodilandia 

UF Rosa Ventos 

UBS V Jurema 

UF Tinguazinho 

UF V Guimarães 
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Imagem ilustrativa da área de Cobertura prevista 

Figura 16 URG VI Austin 96.199 hab  09 Unidades de Saúde  

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 
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 Tabela 9:  URG VII – Vila de Cava: 06 Unidades de Saúde 

 

U
R

G
 V

II
 –

 V
il

a
 

C
a
v
a
 

Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Vila de Cava UMS de Vila de Cava 01 Unidade Mista 

Santa Rita UBS de Santa Rita 03 UBS 

Rancho Fundo  UBS de Rancho Fundo 

Nova Brasília  UBS Nova Brasília  

Corumbá  PSF de Corumbá I 02 Equipes de ESF 

Corumbá  PSF de Corumbá II 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG VII - Vila de Cava: 

UMS - Unidade Mista de Saúde de Vila de Cava José A da Silva Rego: 

Endereço/Tel: Rua Álvaro Gonçalves nº 103 Vila de Cava  Tel: 26587554 

3767-7365 

 

UBS - Unidade Básica de Saúde de Santa Rita: Endereço/Tel: Rua 

Philomeno Coelho nº 347 Tel: 26580764 Tel: 26580911 

 

UBS - Unidade Básica de Saúde de Rancho Fundo: Endereço/Tel: 

Estrada de Santa Rita nº 2.761 Rancho Fundo Tel: 37671924  

 

UBS - Unidade Básica de Nova Brasília: Endereço/Tel: Rua Zenaide nº 

365 Nova Brasília.   

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Corumbá I: Endereço/Tel: rua 

Jacomo Melate 136, Corumbá, nova Iguaçu tel.: 2694-8612 

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Corumbá II: Endereço/Tel:  

Rua Rural nº 11 Corumbá Tel: 26572520 
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Localização das Unidades 

Figura 17 URG VII Vila de Cava 63.035 hab  06 Unidades de Saúde 

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

PSF Corumbá I 

PSF Corumbá II 

UBS Sta Rita 

UBS R Fundo 

UMS Vila Cava 

UBS N Brasilia 
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Imagem Ilustrativa da área de Cobertura prevista 

Figura 18 URG VII Vila de Cava 63.035 hab  06 Unidades de Saúde 

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 
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Tabela 10: URG VIII – Miguel Couto: 06 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 V

II
I 
–
 

M
ig

u
el

 C
o
u

to
 Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Miguel Couto  Policlínica Regional de Miguel Couto 01 Policlínica 

Miguel Couto UBS Pe Manfred Gartner 01UBS 

Grama  PSF da Grama 04 Equipes de ESF 

Geneciano  PSF de Geneciano 

Miguel Couto  PSF Parque Ambai 

Figueira PSF Figueira  
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG VIII Miguel Couto: 

Policlínica Regional Miguel Couto: Endereço/Tel: Professor Digomar 

Simões e Souza nº 50  Miguel Couto Tel. 37795007  

 

UBS – Unidade Básica de Saúde Pe Manfred Gartner Endereço/Tel: 

Avenida Henrique Duque Estrada Meyer nº 222  Miguel Couto Tel. 

37799909  

 

PSF – Programa de Saúde da Família da Grama: Endereço/Tel: 

Caminho Piteira s/n Grama Tel: 27651463 

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Geneciano: Endereço/Tel: Rua 

Castanhal, nª 83, Tel: 9819-1950 / Tel: 3793-5297 

 

PSF – Parque Ambaí: Endereço/Tel: Avenida Henrique Duque Estrada 

Meyer s/n Miguel Couto. 

 

PSF – Figueira: Endereço/Tel: Rua Cel. Francisco Soares s/n Figueira 
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Localização das Unidades 

Figura 19 URG VIII  Miguel Couto 50.872 hab 03 Unidades de Saúde  

 
Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 

 

PSF Grama 

Policlinica M Couto 

PSF Figueira 

UBS Pe M Gartner 

PSF P Ambaí 

PSF Geneciano 
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Imagem ilustrativa da área de Cobertura prevista 

Figura 20 URG VIII  Miguel Couto 50.872 hab 03 Unidades de Saúde  

 
Fonte: adaptado de Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010

(66)
. 
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Tabela11:  URG IX – Tinguá: 04 Unidades de Saúde 

 

U
R

G
 I

X
 –

 

T
in

g
u

á
 Localização Unidade de Saúde Ancoragem 

Tingua  PSF de Tinguá 04 Equipes de ESF 

Adrianópolis  PSF de Adrianópolis 

Rio Douro PSF de Rio D’ouro 

Jaceruba  PSF de Jaceruba 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010 

 

Descrição da localição das Unidades encontradas na URG IX - Tinguá: 

PSF  - Programa de Saúde da Família de Tinguá: Endereço/Tel: Rua 

Canais s/nº Tel:3767-7365 ou 9935-9571 Luciano 

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Adrianópolis: Endereço/Tel: 

Rua Estrada Adrianópolis, nº 10 Praça de Adrianópolis Tel: 26584133  

 

PSF – Programa de Saúde da Família de Rio D´Ouro: Endereço/Tel: Rua 

da Estação, nº 25 Tel: 9703-8051  

 

PSF  - Programa de Saude da Familia de Jaceruba: Endereço/Tel: Rua 

Japeris nº 50  Jaceruba Tel: 26455140 ou 28868262   
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Localização das Unidades 

Figura 21 URG IX Tinguá 13.328 hab  04 Unidades de Saúde 

 

Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010
(66)

. 

 

PSF Rio Douro 

PSF Jaceruba 

PSF Tinguá 

PSF Adrianopolis 
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Imagem ilustrativa da área de cobertura prevista 

Figura 22 URG IX Tinguá 13.328 hab  04 Unidades de Saúde 

 

Fonte: Google: Dados cartográficos 2010 MapLink disponível em http://maps.google.com.br/ acesso em 28/06/2010
(66)

. 

http://maps.google.com.br/
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5. Diagnóstico Situacional: 

 

Ao estabelecer um diagnóstico para o município de Nova Iguaçu, encontramos  72 

Unidades de Saúde: sendo 01 Hospital Geral, 01 Centro de Referencia Materno Infantil, 03 

Unidades Mistas, 03 Centros de Atenção Psico-Social, 02 Policlínicas, 01 Centro de Saúde, 

01 Posto de Saúde, 24 Unidades Básicas de Saúde, 33 Equipes de Saúde da Família e 03 

Unidades da Família.      

Tabela 12: Cobertura adequada em Saúde segundo URG e concentração de habitantes na 

área de atenção básica. 

Unidade 

Regional  

Denominação População  Serviços 

existentes 

Cobertura 

adequada 

Déficit 

URG I  Centro 175.562 hab  16 Unid Saúde  39 Un AB 59% 

URG II  Posse 117.834 hab  10 Unid Saúde  24 Un AB 

2 Un AH 

62% 

URG III  Com. Soares 108.614 hab  05 Unid Saúde  24 Un AB 80% 

URG IV  Cabuçu 76.350 hab  07 Unid Saúde 16 Un AB 57% 

URG V K32 57.467 hab  09 Unid Saúde 12 Un AB 25% 

URG VI Austin 96.199 hab  09 Unid Saúde  21 Un AB 58% 

URG VII Vila de Cava 63.035 hab  06 Unid Saúde 14 Un AB 58% 

URG VIII  Miguel Couto 50.872 hab 06 Unid Saúde  11 Un AB 46% 

URG IX Tinguá 13.328 hab  04 Unid Saúde 02 Un AB * 

Total 72 Unidades 162 Unid. 56% 
Fonte: MPEA EEAAC UFF 2010.  

* inexiste déficit na URG IX – Tinguá; em verdade, ocorre um superávit de 100% sobre o número de 

unidades de atenção básica. 

 

Neste estudo vimos que o Sistema de Saúde, no município de Nova Iguaçu,  

operacionaliza suas ações através da área de abrangência das unidades de saúde, com 

influência dos âmbitos administrativo, gerencial,  econômico e político. O município 

atualmente desenvolve práticas de saúde com ações de atenção, promoção e prevenção, de 

forma que as intervenções sobre os problemas sejam também sobre as condições de vida 

das populações
(67)

; o PSF é desenvolvido por equipes multiprofissionais em Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e são responsáveis pelo acompanhamento de uma determinada 

área ou população adscrita, que pode compreender um bairro, parte dele, ou vários bairros, 

nas áreas urbanas ou localidades, incluindo população dispersa em áreas rurais
(68)

. Neste 

sentido a relação serviço-território-população conhecida como adscrição, diz respeito ao 

espaço sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família - ESF; no lançamento do 
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programa cada equipe teria a responsabilidade pela cobertura de uma área geográfica que 

continha entre 800 e 1000 famílias
(69)

; posteriormente, a adscrição foi definida nas 

“diretrizes operacionais”
 
na qual as regras passaram a ser mais flexíveis: (entre 600 e 1.000 

famílias com o limite máximo de 4.500 habitantes) e que deveria ser considerada a 

“diversidade sociopolítica, econômica, densidade populacional e acessibilidade aos 

serviços”; deste modo, conjugando territorialidade e o setor saúde; a ação do gestor em 

relação ao planejamento torna-se-ia fruto de um conjunto de fatores que influencia positiva 

ou negativamente no resultado final da qualidade dos serviços de saúde
(70)

. 
 

A organização dos serviços de saúde segue os princípios da  regionalização e 

hierarquização, delimitando uma base territorial para abrangência dos serviços e ações; 

neste sentido, o planejamento deve  ser  pensado a partir de um território definido, 

processado e materializado por meio  de  informações territorializadas acerca da situação 

de saúde e das condições de vida da população
(68)

;
 
por isso é importante observar 

diferentemente as interações humanas, os  problemas  de  saúde  e  as ações sustentadas  na 

intersetorialidade
(68)

,
 

se os gestores não conseguirem impactar os modos como são 

construídas as interações entre gestores, trabalhadores e usuários, no dia-a-dia dos serviços, 

os modelos de atenção não serão transformados
(39)

.
 

A  prática do enfermeiro no planejamento em saúde apresenta-se como um trabalho 

que possui ambigüidades e tensões entre as exigências legais-institucionais e a percepção 

das necessidades dos clientes; neste estudo, encontramos a enfermagem na organização das 

unidades, no desenvolvimento das ações e programas como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade de vida e dos índices de saúde da população. É a partir deste fato 

que podemos afirmar que o enfermeiro possui um papel no trabalho programático, ao 

definir ações e estratégias, utilizando conhecimentos próprios como instrumentos de sua 

prática, buscando garantir o acesso ao serviço adequado, à tecnologia adequada, no 

momento apropriado e como responsabilidade intransferível do sistema de saúde
(30)

. 

A Saúde da Familia reconhece os grupos vulneráveis na área de atuação e assume a 

responsabilidade de garantir atendimento adequado; deve agir como porta de entrada do 

sistema de saúde; com a função importante de articular o acesso dos usuários aos outros 

pontos do sistema
(30)

, oferecendo no local, atenção integral à saúde das pessoas, dentro das 

atribuições estabelecidas para o nível que a atenção primária permite, identificando 
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também as necessidades de referência e contra-referência nos espaços tecnológicos 

adequados. 

A territorialização pressupõe três demarcações
(71)

: limites das áreas de atuação; 

reconhecimento do ambiente, da população e dinâmica social; e das relações horizontais 

com outros serviços que servem de pontos de referência. Logo o território representa mais 

que uma extensão geométrica, mas também o perfil demográfico, epidemiológico, 

administrativo, tecnológico, político, social e cultural que caracteriza a área de 

abrangencia
(72)

; cujas transformações resulta de uma pressão imperiosa do sistema socio-

economico e dos modelos ideológicos decorrentes do desenvolvimento da modernidade
(73)

. 

Deste modo, o mapeamento da rede própria do município ao identificar uma 

ferramenta favorável, ao diagnóstico e planejamento de atividades na atenção básica 

permitiu a visualização espacial de informações; trazendo subsídios ao processo de 

vigilância e atenção à saúde através da cartografia das áreas de riscos e da presença dos 

serviços de saúde, até porque, através de mapas, podem-se analisar dados socioambientais 

e sanitários que permitam uma melhor focalização de problemas, facilitando o 

planejamento de ações por parte tanto do poder público com a participação quanto da 

população local
(74)

. 

Outras experiências positivas de mapeamento na área da Atenção Básica foram 

realizadas em Montes Claros
(75)

, Vitória da Conquista, Belo Horizonte, Goiana
(76)

, onde a 

construção de mapas permitiram a geração de indicadores significativos para o 

planejamento e gestão dos Serviços de Saúde.  

Não podemos deixar de considerar no diagnostico situacional de Nova Iguaçu, sua 

contextualização dentro do Estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Para 

contribuir nesta reflexão, buscamos informações referentes ao Indice de Desenvolvimento 

Humano por ser considerada uma medida sintética e prática apartir de variados elementos 

que permite avaliar as condições de  desenvolvimento do espaço de vida e de trabalho do 

enfermeiro.     

Ao longo da última década, o Brasil vem experimentando significativos avanços e 

transformações na área social; estas realizações foram, principalmente, nas áreas de 

educação e saúde. Porém, muito ainda deve ser feito para que o país atinja níveis 
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educacionais e de saúde comparáveis a países desenvolvidos
(77)

. Em relação à área de 

saúde, o setor público tem respondido a essa demanda através de um processo de reformas 

dirigidas no sentido de universalizar a assistência à saúde; unificar o sistema e 

descentralizá-lo através da municipalização da prestação de serviços de saúde, garantindo 

um fluxo regular de financiamento federal e, melhorando a gestão geral do sistema de 

saúde
(77)

. 

À título de desenvolvimento Nova Iguaçu possui hoje, além das 72 Unidades de 

assistencia à Saúde, Órgãos de Defesa da Criança e Adolescente: 5 CTs - Conselhos 

Tutelares da Infância e da Juventude, como Órgãos de Responsabilização: a DEAM - 

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Programas e Ações Federais: ligados ao 

Ministerio do Desenvolvimento Social: O Projeto Agente Jovem de desenvolvimento 

Social e Humano, o Programa de erradicação do trabalho Infantil, o Programa Sentinela, o 

Programa Bolsa Familia, o Programa de Atenção integral a família; ligados ao Ministerio 

da Saude:  o Programa de Saude da Familia; ligado ao  Ministerio das cidades: o Programa 

Habita Brasil; ligado ao Ministerio da Educação: o Programa Brasil Alfabetizado; à 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos: a estratégia de Disque Denuncia; em Programas 

de Cooperações Internacionais (ONGs): o Programa de Divulgação e Distribuição de 

Preservativos e Material Educativo sobre AIDS e Uso Indevido de Drogas com o Fundo 

Canadá / CIDA - Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional
(51)

. 

No entanto, para avaliação contextualizada, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é a medida comparativa que engloba três dimensões: riqueza, educação e esperança 

média de vida. Estratégia padronizada de avaliação e medida do bem-estar da população. A 

utilização do IDH possui vantagens pelo seu potencial de comparação, entre países, 

regiões, estados e municípios; sendo importante para mensurar o progresso do 

desenvolvimento humano com ênfase nas dimensões sociais como saúde e educação
(77)(78)

. 

O método foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul 

Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o avaliar o 

desenvolvimento dos paises membros da ONU
(79)

; para medir esses avanços lançamos mão 

do Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes, utilizado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. O Índice de Desenvolvimento Humano é 

composto por três IDHs Temáticos, são eles: o IDH-E para a Educação, que leva em 
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consideração os indicadores: taxa de alfabetização e taxa bruta de freqüência a escola; o 

IDH-R para a Renda, cujo indicador é a renda per capita e, finalmente, o IDH-L para a 

Longevidade, com a esperança de vida ao nascer como indicador
(77)(78)

.  

Nos parâmetros utilizados, o valor do IDH varia entre 0 e 1, com o objetivo de 

determinar o grau de desenvolvimento atingido. Com base nestes valores, o PNUD 

classifica os países como de baixo desenvolvimento o IDH até 0,5, como médio 

desenvolvimento humano o IDH superior 0,5 e inferior a 0,799 e elevado desenvolvimento 

humano - IDH acima de 0,8
(77)

.  Em sequencia avalia-se comparativamente uma cidade em 

relação à outra, para elaborar uma ordenação/ classificação que permita uma comparação 

de caráter ordinal; e mede-se a velocidade da evolução do IDH, utilizando a taxa de 

crescimento ou da convergência. A convergência pode ser traduzida como os anos 

necessários para que uma localidade alcance o mesmo valor de IDH de outra localidade, 

mantendo o ritmo de crescimento histórico em ambas as cidades
(77)

.  

Em Nova Iguaçu encontramos: Esperança de vida ao nascer (em anos): 67,99, 

conferindo um Índice de longevidade (IDHM-L) de: 0,717; Taxa de alfabetização: 92,81%, 

taxa freqüência escolar: 79,67%, conferindo um Índice de educação (IDHM-E) de: 0,884; 

Renda per capita (em R$) de: R$ 237,50 conferindo um Índice de renda (IDHM-R) de: 

0,686; que somados determinam uma média para o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de: 0,762, o que coloca Nova Iguaçu no ranking Estadual em 

45° lugar (entre 91 municípios) com Média de: 0,760; na Região Sudeste no ranking 

Regional em 713° (entre 1666 municípios) com Média de: 0,745; e no no ranking 

Nacional: 1523° (entre 5.507 municípios), com Média de: 0,699. Entretanto, ao considerar 

o número de habitantes do município esta variação vai para a 17ª posição no ranking de 

cidades com população total entre 500 mil e 1 milhão de habitantes.  

Quando analisamos estes dados, podemos inferir que Nova Iguaçu possui os 

melhores indicadores de qualidade de vida em relação ao Índice de Desenvolvimento 

Humano nos critérios de Taxa de alfabetização e Expectativa de Vida, 

No quadro a seguir vemos a variação (convergência de 9 anos) entre os anos de 

1991 e 2000 do Brasil, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu.  
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Tabela 13: Convergência da variação do IDH-M entre os anos de 1991 e 2000 do Brasil, 

Estado do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu.   

Unidade/Estado/Região  IDH-M 1991 IDH-M 2000 Convergência 

Brasil 0,696 0,766 0,07 

Rio de Janeiro  0,753 0,807 0,054 

Nova Iguaçu  0,707 0,762 0,055 

Fonte: adaptado de IDH dos municípios Brasileiros (IPEA/PNUD). Fundação CIDE – Anuário Estatistico do 

Estado do Rio de Janeiro 2004. 

 

A melhora dos indicadores é uma demonstração da eficácia das reformas ocorridas, 

a taxa de mortalidade infantil tem diminuido, a expectativa de vida aumentado, houve 

redução do número de novos casos de HIV e de mortalidade por doenças infecto-

contagiosas e parasitárias
(77) 

entre outros; com efeito, estas taxas de IDH, mostram um 

crescimento modesto, mas equilibrado entre municipio e Estado e União
(80)

. 

Uma particularidade pertinente a Nova Iguaçu, localizada na Região Metropolitana, 

consiste no fato de que a baixada fluminense concentra cerca de ¾ da população residente 

no Estado do Rio de Janeiro, o que implica que o desempenho desta região apresentará um 

forte impacto no desempenho do Estado como um todo; fazendo com que os problemas, as 

potencialidades e as soluções das condições de vida desta região, devem ser enfrentadas de 

forma integrada e não a partir de uma análise municipal isolada
(81)

.   
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6. Considerações Finais: 

 

Este estudo mostrou que é possível atender a população usuária do SUS de forma 

universal, humanizada e com qualidade que para isto é necessário determinação e firme 

vontade dos gestores de assumir este compromisso com a sociedade, apesar do grande 

desafio para o planejamento envolver a tomada de decisões sobre a localização e dimensão 

dos serviços; que acaba sempre ocorrendo na esfera decisória política; atendendo muito 

mais os aspectos de alocação de recursos do que os modelos epidemiológicos, matemáticos 

ou de concentrações populacionais, sem nem respeitar as características de cada área, ou 

suas peculiaridades. 

O enfermeiro, na posição de gestor, quando executa planejamento em saúde, 

percebe as ambigüidades e sofre as tensões entre as exigências legais e institucionais e as 

necessidades dos clientes; reconhece que a delimitação de área e população de abrangência 

para a oferta de serviços na atenção básica representa um avanço programático onde as 

unidades básicas de saúde deveriam executar suas ações orientadas pela Epidemiologia e 

vigilância em saúde, a fim de crescer com resolutividade, maior complexificação 

tecnológica na organização e nos processos de trabalho. 

A formação de enfermeiras comprometidas com a profissão, através de vivências 

refletidas criticamente durante a formação acadêmica é um fator imprescindível para o 

desenvolvimento de habilidades políticas e também para o reconhecimento da importância 

destas no desempenho das atividades profissionais. A dificuldade que as enfermeiras tem 

de expressar ou de identificar nas suas atividades os aspectos políticos é o reflexo de uma 

profissão que, historicamente, não desenvolveu como habilidade ou competencias uma 

filosofia de força política preferindo adotar posicionamentos neutros, e atribuindo ao 

exercício da prática de cuidados ou da sua gestão, aspectos puramente biológicos e 

técnicos como dita o modelo educacional biologicista que forma estes profisionais; 

conferindo apenas a tríade pesquisa-ensino-assistencia assumida com êxito pela 

enfermeira. 

Com relação aos resultados da pesquisa, percebemos que apesar dos critérios de 

abrangência estabelecidos na implantação das ESF para a atenção básica, o limite de 

população assistida, por cada equipe, tem sido ultrapassado; isto porque a área de 

abrangência permitida é formada pelo conjunto de micro áreas, nem sempre contíguas 
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onde atua a equipe de saúde da família, e que residem em torno de 2.400 a 4.500 pessoas; 

monstrando um desnivelamento do ideal e adequado para o real; mesmo sendo a adscrição 

da população potencialmente usuária do serviço preconizada, segundo os aspectos legais, 

com base nas características e territorialidades locais. 

Percebemos durante a pesquisa que os serviços ambulatoriais, do hospital local, 

fica como "peça solta" dentro do sistema, até porque sua articulação com a rede de serviços 

básicos, é mal-equacionada e funciona como Policlinica, sem “conversar” com as outras 

estruturas da rede; a lógica de trabalho deveria ser uma consulta especializada marcada 

como referenciada pela rede da atenção básica, não como um elemento de estratégia 

decisória da força hospitalar na rede, até porque o acesso aos serviços especializados é 

bastante difícil, mesmo quando são utilizadas medidas rigorosas de encaminhamentos 

(referência com marcação prévia de consulta pelas unidades básicas); em geral, as esperas 

são demoradas, e muitas vezes, resultam em desistência da consulta agendada, com 

descrédito do serviço prestado como visto pelos autores que sustentam nossa 

argumentação. 

Ao identificar os critérios e parâmetros de cobertura na atenção básica, vimos que 

apesar do numero de unidades encontradas no município de Nova Iguaçu (n=72), ainda 

existem déficit numérico para atender o previsto em lei; a Tabela 12 identifica a partir das 

URG, considerando a estimativa populacional da área, a necessidade de serviços para ser 

considerada uma cobertura adequada. O déficit apresentado varia de 25% à 80%; o menor 

déficit encontrado foi de 25% na URG V: Km 32, com uma diferença de 03 unidades entre 

o ideal (n=12) e o real (n=9); o maior déficit (80%) foi encontrado na URG III: 

Comendador Soares, que possui apenas (n=05) unidades, quando deveria possuir (n=24).  

Ao calcular a taxa de cobertura hospitalar (assistência secundária e terciária), 

vemos que Nova Iguaçu com uma população aproximada de 830.902 habitantes precisaria 

de uma média de 2000 leitos hospitalares, sendo aproximadamente 150 leitos para terapia 

intensiva, 100 leitos para recuperação pós-anestésica; 250 leitos para obstetrícia. Na 

legislação referente aos critérios e parâmetros encontramos ainda indicação de variações 

percentuais para o cálculo de consultas de urgência (12%), pré-hospitalar (3%) e básicas 

(clínica médica, ginecologia, obstetricia e pediatria) (63%), e ainda 22% para as 

especialidades; com indicação de média de 2 consultas/hab/ano. 
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Os resultados mostram na rede própria do município 01 unidade hospitalar de 

grande porte com disponibilidade de 347 leitos; 01 Centro de Referencia Materno Infantil 

com uma flutuação de 80 leitos de obstetríca, totaliza uma média de 500 leitos hospitalares 

próprios da rede, destes, aproximadamente 60 para Terapia Intensiva (adulto e neonatal). O 

restante necessário para estabelecer a cobertura hospitalar como indica a legislação
(47)

, 

ocorre de forma conveniada entre as unidades do sistema supletivo e a Secretaria 

Municipal de Saúde. Não quantificamos os percentuais de consultas estabelecidas na 

Portaria
(47)

, porque elas se diluem na rede própria de atenção básica estabelecida no cenário 

do estudo; mesmo assim é perceptível que a cobertura hospitalar também requer um olhar 

especial dos gestores, uma vez que apresenta-se tímida e insuficiente para atender o padrão 

estabelecido minimamente pela legislação; deixando o usuário do sistema único de saúde, 

desprotegido na questão assistencial de nível secundário e terceário.  

A ancoragem obtida a partir do DSC, permitiu analisar os sujeitos além do mero 

objeto deste estudo (localização), mas também em sua função, e por desvelar outros 

aspectos que suscitam outras pesquisas, por constituir-se em elementos de representação 

social; que por si falam, e apontam informações de ações necessárias para garantir a 

resolutividade e os encaminhamentos no sistema de  saúde do municipio. 

Deste modo podemos concluir que a rede própria do Sistema de Saúde em Nova 

Iguaçu apesar de ser composta por 72 Unidades, ainda é insuficiente para oferecer 

cobertura assistencial integral aos munícipes quando comparada aos parâmetros 

estabelecidos pelo Ministerio da Saúde; cabe ressaltar ainda que inexiste no municipio, 

unidades para internação psiquiátrica, que foram fechados, por força da Lei 10.216 de 

2001, que prevê a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental, ocasionando a  desinstitucionalização 

de pacientes psiquiátricos, cuja internação agora ocorre nos Hospitais Gerais, inicialmente 

nas emergencias e posteriormente nas clinicas médicas ou nas especialidades, se o paciente 

apresentar algum problema ou diagnostico secundário.  

Considerando ainda os resultados podemos inferir que apesar no número de 

unidades de saúde encontradas no municipio de Nova Iguaçu (n=72), dos esforços dos 

gestores para o planejamento das ações de saúde, e do clamor dos usuários do SUS, o 

municipio apresenta déficit entre o real e o ideal no que diz respeito a oferta de serviços de 
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saúde à população existente na região. Várias são as causas; as consequências é o usuário 

do Sistema com falhas na assistência oferecida, desamparado e desiludido com um sistema 

prometido como Universal, Integral e Igualitário. As evidências mostraram um gestor 

envolvido e preocupado, mas atado nas convenções e decisões de uma esfera política, de 

alocação de recursos, onde a distribuição dos serviços está em desacordo com as 

exigências presente na legislação e que compromete o futuro. 

No desenvolvimento do estudo nos deparamos ainda com situações problemas 

decorrentes do cotidiano ou do contexto onde estava inserido o cenário de estudo, que com 

suas interveniências, ora técnico-adminsitrativas, ora político-administrativas limitaram a 

possibilidade e amplitude das observações, mostrando ser necessário estratégias de 

contextualização do cenário através de treinamentos, hierarquização da rede ou mesmo re-

estruturação do modêlo assistencial utilizado; deste modo, a contribuição maior que este 

estudo poderia trazer termina sendo apenas no campo de repasse das informações coletadas 

na modalidade de um manual de localização para encaminhamentos, da análise realizada e 

das sugestões de adequação relativa ao número de Serviços e Unidades de saúde. 

Apesar destas considerações no contexto atual, o trabalho do enfermeiro vem 

passando por transformações constantes, requerendo ações e respostas para as atividades 

cada vez mais diversificadas, vemos este profissional sendo requisitado para ocupar 

espaços estratégicos na implementação de politicas sociais, em especial na saúde; até 

porque a enfermagem, profissão historicamente marcada pelo compromisso com a sáude e 

com a sociedade apresenta capilaridade social e está presente em todas as ações 

desenvolvidas no eixo da saúde deste País.    
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Anexos:  1. Aprovação do CEP/ HGNI 
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Anexos:  2. Aprovação da realização da Pesquisa pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

Ao: Secretario Municipal de Saúde 

       Walney da Rocha Carvalho 

  

 

Assunto: Solicita autorização para realização de Pesquisa no âmbito da Saúde no 

Município de Nova Iguaçu. 

 

 

venho solicitar autorização de v.s. para realizar o mapeamento das unidades 

públicas de saúde do município de nova iguaçu, esta atividade tem como objetivo realizar a 

coleta de dados destinada à confecção da dissertação de mestrado do curso de pós graduação 

stricto senso: mestrado profissional em enfermagem assistencial da universidade federal 

fluminense, cujo tema versa sobre o “mapeamento geofísico e funcional da rede 

assistencial do município de nova iguaçu como garantia de acesso igualitário aos 

usuários do sistema único de saúde”. informo que a pesquisa encontra-se em obediência as 

exigências contidas nas diretrizes e normas para a pesquisa em seres humanos - resolução 

cns 196 de 1996 e demais dispositivos legais. 

a presente pesquisa foi avaliada e está sendo orientada e acompanhada pela 

profª drª. marilda andrade; e cópia do projeto de pesquisa encontra-se sendo encaminhado 

para solicitação de autorização ao comitê de ética e pesquisa local, conforme determinação 

legal. 

Nova Iguaçu: 24 de junho de 2008. 

 

 

______________________________ 

 

De acordo: 

 

 

Walney da Rocha Carvalho 

Secretário Municipal de Saúde - PMNI 
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Anexos:  3. Instrumento de coleta de dados: Roteiro de Observação   

 

 

Nome da Unidade: 

 

Endereço: Rua, Númeração e Bairro: 

 

Telefone de contato da Unidade: 
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nexos:  4. Guia de referência das Unidades de Saúde do município de Nova Iguaçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia de referências das Unidades 
de Saúde de Nova Iguaçu   

  

  

 
 
 
 

Roberto Santos de Oliveira/  
Marilda Andrade 

 
MPEA UFF 2010.
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Índice 
 

Guia de Referência das Unidades de Saúde de Nova Iguaçu 
 

Unidade Regional Geográfica  Denominação 

URG I  Centro 

URG II  Posse 

URG III  Comendador Soares 

URG IV  Cabuçu 

URG V K32 

URG VI Austin 

URG VII Vila de Cava 

URG VIII  Miguel Couto 

URG IX Tinguá 

 

 

 

 

URG I - Centro:  

 

U
R

G
 I

 –
 C

en
tr

o
 

Localização Unidade de Saúde 

Centro Policlínica de Nova Iguaçu Pam D. 

Valmor 

Centro Centro de Saúde Dr. Vasco Barcelos 

Centro CAPS AD Vanderlei Marins  

Centro CAPS Jose Miller 

K-11 CAPS Infantil D. Adriano Hipólito 

Centro UBS Julia Távora 

Centro UBS Santa Clara 

Centro UBS Tertuliano Potiguara 

Santa Eugenia UBS Santa Eugenia 

Moquetá  UBS Moqueta 

Jardim Tropical UBS Monte Líbano 

Prata UBS da Prata 

Vila Operaria PSF de Vila Operaria 

K-11 PSF do K11 

Jardim da Viga PSF Jardim da Viga  

Engenho Pequeno PSF Engenho Pequeno  
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URG II – Posse: 10 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 I

I 
–
 P

o
ss

e 

Localização Unidade de Saúde 

Posse Hospital Geral de Nova Iguaçu  

Posse Centro Referencia Parteira Mariana 

Bulhões 

Caramary UBS Caiçara 

Cobrex UBS Cobrex  

Cerâmica UBS Cerâmica 

Nova America UBS Nova América 

Carmary PSF Lino Vilela 

Parque Flora PSF Parque Flora I 

Parque Flora PSF Parque Flora II 

Jardim Iguaçu PSF Jardim Iguaçu 

 

 

 

 

URG III – Comendador Soares:  05 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 I

II
 –

 

C
o
m

en
d

a
d

o
r 

S
o
a
re

s 

Localização Unidade de Saúde 

Comendador 

Soares 

Posto de Saúde de Morro Agudo 

Jardim Jasmim UBS Jardim Jasmim 

Jardim Nova Era UBS Jardim Nova Era 

Ouro fino PSF Ouro Fino 

Comendador 

Soares 

PSF Vila Tânia 

 
 
 
 

URG IV – Cabuçu: 07 Unidades de Saúde: 

U
R

G
 I

V
 –

 C
a
b

u
çu

 Localização Unidade de Saúde 

Cabuçu  UBS Cabuçu . 

Palhada UBS Parque das Palmeiras 

Aliança PSF Aliança 

Jardim Roma PSF Jardim Roma 

Monte Sol PSF Marfel   

Palhada PSF Palhada  

Valverde  PSF Valverde  
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URG V – K32: 09 Unidades de Saúde 

 
U

R
G

 V
 –

  

K
-3

2
 

Localização Unidade de Saúde 

Jardim Paraíso UMS Jardim Guandu 

Km- 34 UBS Santa Clara do Guandu. 

Jardim Ocidental UBS Chico Mendes  

Km- 32 PSF São Francisco de Paula 

Parque São Francisco PSF Três Henriques 

Jardim Dom Bosco PSF Dom Bosco  

Marapicu PSF Marapicu 

Lagoinha PSF Parque Todos os Santos  

Tancredo Neves PSF Tancredo Neves 

 

 

 

 

URG VI – Austin: 09 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 V

I 
–
 A

u
st

in
 

Localização Unidade de Saúde 

Austin UMS Moacir de Almeida Carvalho 

Austin UBS Manoel Rezende 

Marileia UBS Dirceu de Aquino Ramos 

Vila Jurema UBS Vila Jurema 

Cacuia PSF do Cacuia 

Rodilandia  PSF de Rodilandia. 

Vila Guimarães UF de Vila Guimarães 

Rosa dos Ventos  UF Rosa dos Ventos. 

Tinguazinho  UF de Tinguazinho 

 
 
 

URG VII – Vila de Cava: 06 Unidades de Saúde 

 

U
R

G
 V

II
 –

 V
il

a
 

C
a
v
a
 

Localização Unidade de Saúde 

Vila de Cava UMS de Vila de Cava 

Santa Rita UBS de Santa Rita 

Rancho Fundo  UBS de Rancho Fundo 

Nova Brasília  UBS Nova Brasília  

Corumbá  PSF de Corumbá I 

Corumbá  PSF de Corumbá II 
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Tabela 10: URG VIII – Miguel Couto: 06 Unidades de Saúde  

 

U
R

G
 V

II
I 
–
 

M
ig

u
el

 C
o
u

to
 Localização Unidade de Saúde 

Miguel Couto  Policlínica Regional de Miguel Couto 

Miguel Couto UBS Pe Manfred Gartner 

Grama  PSF da Grama 

Geneciano  PSF de Geneciano 

Miguel Couto  PSF Parque Ambai 

Figueira PSF Figueira  

 
 
 
URG IX – Tinguá: 04 Unidades de Saúde 

 

U
R

G
 I

X
 –

 

T
in

g
u

á
 Localização Unidade de Saúde 

Tingua  PSF de Tinguá 

Adrianópolis  PSF de Adrianópolis 

Rio Douro PSF de Rio D’ouro 

Jaceruba  PSF de Jaceruba 

 

 

 

 

Modalidade de Serviço  Nº de ofertas Localização 

Hospital Geral  01 URG II 

Unidades Mixtas  03 URG V , VI e VII 

Policlinicas  02 URG I e VIII 

Centro de Atenção 

Psicosocial 

03 URG I  

Centro de Referencia 

Materno Infantil  

01 URG II  

Centro de Saúde  01 URG I   

Posto de Saúde  01 URG III  

Unidades Básicas de 

Saúde  

24 URG I, II, III, IV, 

V,  

VI, VII, VIII.  

Estratégia de Saúde da 

Família  

33 Todas as URG  

Unidades da Família  03 URG VI  

Total 72  
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Unidade I 
 

Relação das Unidades de Saúde por ordem alfabética dos bairros. 

 

Adrianópolis: 

PSF – Programa de Saúde da Família de 
Adrianópolis: Endereço/Tel: Rua Estrada Adrianópolis, nº 

10 Praça de Adrianópolis Tel: 26584133  

Aliança: 

PSF – Programa de Saúde da Família de Aliança: 
Endereço/Tel: Rua Fortunato nº 264 Bairro Aliança Tel: 

8883-8813 tel. 21- 37948388 

Austin:  

1. UMS - Unidade Mista de Saúde Moacir de Almeida 
Carvalho: Endereço/Tel: Rua Mirim – s/nº  Austin Tel: 

2763-1004 9145-4244- 27631577 
 

2. UBS – Unidade Básica de Saúde Manoel Rezende: 
Endereço/Tel: Avenida Estrada de Ferro nº 14 Austin Nova 

Iguaçu Tel: 3769-8869 

Cabuçu: 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Cabuçu: 
Endereço/Tel: Avenida Abílio Augusto Távora nº 6820 - 

Bairro Cabuçu Tel: 2657-4583 

Cacuia: 

PSF - Programa de Saúde da Família de Cacuia: 
Endereço/Tel:  Rua Motorista Luis Carlos Gomes nº 45 
Cacuia Tel: 27684042 

Carmary: 

1. UBS – Unidade Básica de Saúde de Caiçara: 
Endereço/Tel: Rua Oiticica s/nº  Carmari.  

2. PSF – Lino Vilella: Endereço/Tel: Rua Aparecida Bairro 
Carmari nº 6400  
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Centro:  

1. Posto de Assistência Medica D. Walmor - Unidade 
Policlínica Geral de Nova Iguaçu:    Endereço/Tel: Rua 

Dom Walmor nº 234  Tel: 2767-9812 tel. 26674559 

2. Centro de Saúde Vasco Barcello: Endereço/Tel: Rua 
Bernardino de Melo nº 1895 Centro  Tel: 27685921 – 

78790419 92089692 

3. CAPS Wanderlei Marins – Centro de Atenção 
Psico-Social: Endereço/Tel: Avenida Bernardino de Melo 

2845 Centro Nova Iguaçu tel. 26685041 

4. CAPS José Miller – Centro de Atenção Psico-
Social: Endereço/Tel: Rua Dr. Thibau s/n Centro Nova 

Iguaçu tel. 26673674  27677523 

5. UBS – Julia Távora: Endereço/Tel: Rua: Travessa Julia 
Távora  nº 67  Tel: 2660-3490 

6. UBS – Santa Clara: Endereço/Tel: Rua Pedro nº 1, 

Santa Clara Tel: 2696-3519 – 34748869 

7. UBS -  Tertuliano  Potiguara: Endereço/Tel: Rua 
Brasil nº 212 tel. 2660-3092 (orelhão) 

Cerâmica: 

UBS – Unidade Básica de Saúde da Cerâmica: 
Endereço/Tel: Estrada de Santana nº. 155 Tel.  3776-9997 

Cobrex: 

UBS Unidade Básica de Saúde do Cobrex: 

Endereço/Tel: Rua Júlio Kenner nº. 202 Tel. 2657-2004 

Comendador Soares: 

Posto de Saúde de Morro Agudo – Comendador 
Soares:Endereço/Tel: Rua Formosa s/nº Comendador 
Soares, Tel: 3770-7458  

Corumbá:  

1. PSF – Programa de Saúde da Família de Corumbá 
I: Endereço/Tel: rua Jacomo Melate 136, Corumbá, nova 

Iguaçu tel.: 2694-8612 

2. PSF – Programa de Saúde da Família de Corumbá 
II: Endereço/Tel:  Rua Rural nº 11 Corumbá Tel: 

26572520 
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Engenho Pequeno: 

PSF Engenho Pequeno: Endereço/Tel.: Rua Olga Alves 
nº 36 Engenho Pequeno. 

Figueira: 

PSF – Figueira: Endereço/Tel: Rua Cel. Francisco Soares 

s/n Figueira 
 

Geneciano:  

PSF – Programa de Saúde da Família de Geneciano: 

Endereço/Tel: Rua Castanhal, nª 83, Tel: 9819-1950 / Tel: 
3793-5297 

Grama: 

PSF – Programa de Saúde da Família da Grama: 
Endereço/Tel: Caminho Piteira s/n Grama Tel: 27651463 

Jaceruba: 

PSF  - Programa de Saude da Familia de Jaceruba: 
Endereço/Tel: Rua Japeris nº 50  Jaceruba Tel: 26455140 

ou 28868262   

Jardim Dom Bosco: 

PSF - Dom Bosco: Endereço/Tel: Av. Abílio Augusto 
Távora, s/n Jardim Dom Bosco 2799-8733 Rec.  

Jardim Iguaçu:  

PSF – Jardim Iguaçu:  Rua Primeiro de Agosto nº 30 – 
Jardim Iguaçu 

Jardim Jasmim: 

UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Jasmim: 

Endereço/Tel: Rua: Agosto Aleixo n° 75 Bairro: Jardim 
Jasmim, Nova Iguaçu Orelhão: 37760441 

Jardim Nova Era: 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Jardim Nova Era: 
Endereço/Tel: Rua Sílvio de Freitas, nº 125 bairro Jardim 

Nova Era Nova Iguaçu Tel: 3103-8248  
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Jardim Paraíso:  

UMS – Unidade Mista de Saúde Jardim Guandu 
Arquiteta Patrícia Marinho: Endereço/Tel: Rua Ingá 

s/nº Jardim Paraíso Tel: 26861345 ou 9461-9983 

Jardim Ocidental: 

UBS – Unidade Básica de Saúde ChicoMendes: 
Endereço/Tel: Rua Boa Esperança nº 15Jardim Ocidental  

Jardim Roma: 

PSF - Programa de Saúde da Família de Jardim 
Roma: Endereço/Tel: Rua Sônia Lacerda Bairro Jardim 

Roma Tel: 2764-6286 

Jardim Tropical: 

UBS - Monte Líbano: Endereço/Tel: Rua: Alzira nº 99 
Monte Líbano Nova Iguaçu   

Jardim da Viga: 

PSF Jardim da Viga: Endereço/Tel.: Estrada de Iguaçu 
nº 171 Bairro Jardim da Viga. 

K-11: 

1. CAPS Infantil D. Adriano Hipólito: Endereço/Tel: 

Rua Benjamim Chambarelli nº 241  K-11 Nova Iguaçu 
telefone 37737843 – 37738162 

2. PSF – K-11: Endereço/Tel: Rua Benjamin – Chambareli 
nº 239 tel. 37738162 

Km- 32: 

PSF - Programa de Saúde da Família de São 
Francisco de Paula: Endereço/Tel: Rua João Batista s/nº 

Tel: 2779-8209 

Km- 34: 

UBS – Unidade Básica de Saúde Santa Clara do 
Guandu: Endereço/Tel: Rua  Paraguaçu s/nº Tel: 2686-

0894 ou 2686-1224 

Lagoinha: 
PSF – Parque Todos os Santos: Endereço/Tel: Rua 

Cavalcante Gusmão nº 463 Lagoinha.  
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Marapicu: 
PSF - Marapicu: Endereço/Tel: Rua bege s/n Marapicu 

 
Marileia: 

UBS – Unidade Básica de Saúde Dirceu de Aquino 
Ramos (Vino): Endereço/Tel: Rua João Batista Lima nº 

35 Praça do Batuta, Maraú Tel: 37593411 

 
Miguel Couto: 

1. Policlínica Regional Miguel Couto: Endereço/Tel: 
Professor Digomar Simões e Souza nº 50  Miguel Couto 

Tel. 37795007  

2. UBS – Unidade Básica de Saúde Pe Manfred 
Gartner Endereço/Tel: Avenida Henrique Duque Estrada 

Meyer nº 222  Miguel Couto Tel. 37799909  

3. PSF – Parque Ambaí: Endereço/Tel: Avenida Henrique 
Duque Estrada Meyer s/n Miguel Couto. 

Moquetá: 

UBS – Moquetá: Endereço/Tel: Rua Orlinda Wilman nº 
115, Moquetá. tel. 2660-3634 

Monte Sol:  

PSF - Programa de Saúde da Família Marfel: 
Endereço/Tel: Rua Áurea Ramos Borges nº 110 Bairro 

Monte Sol, Nova Iguaçu  Tel: 3794-4699 

Nova América: 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Nova América: 
Endereço/Tel: Estrada Luiz de Lemos, 2722 tel. 31014496  

Nova Brasília: 

UBS - Unidade Básica de Nova Brasília: 

Endereço/Tel: Rua Zenaide nº 365 Nova Brasília.   

 

Ouro fino: 

PSF – Programa de Saúde da Família de Ouro Fino: 

Endereço/Tel:  Rua: São Geraldo S/n° Tel 3103-2255 
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Palhada: 

1. UBS – Unidade Básica de Saúde de Parque das 
Palmeiras: Endereço/Tel: Rua seis nº 420 ou rua 

cinco,nº 893- Bairro Parque das Palmeiras Tel: 2657-6442 

2. PSF - Programa de Saúde da Família da Palhada: 
Endereço/Tel: Rua Júlia Martins nº 295 Tel: 2657-4009 

Parque Flora: 

1. PSF – Parque Flora I: Endereço/Tel: Rua Av. 
Henrique Duque Estrada Mayer nº 3500 

2. PSF – Parque Flora II:  Rua Alameda Flora nº 109 
Parque Flora (Agnaldo 78323494)  

Parque São Francisco: 

PSF - Três Henriques: Endereço/Tel:  Antiga Estrada 
Rio São Paulo, nº 3602 – Parque São Francisco de Paula  

Posse: 

1. Hospital Geral de Nova Iguaçu: Endereço/Tel: Rua: 
Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, 953 Telefone de 

Contato: 3779-9900 

2. Centro de Referência Materno Infantil Parteira 
Mariana Bulhões: Endereço/Tel: Avenida Governador 

Roberto Silveira,nº 2012 Telefone de Contato: 31020546 

Prata: 

UBS –Prata: Endereço/Tel: Rua do Ouvidor. Prata. 
s/nº.2660-0668 

 

Rancho Fundo: 

UBS - Unidade Básica de Saúde de Rancho Fundo: 
Endereço/Tel: Estrada de Santa Rita nº 2.761 Rancho 

Fundo Tel: 37671924  

Rio Douro: 

PSF – Programa de Saúde da Família de Rio D´Ouro: 
Endereço/Tel: Rua da Estação, nº 25 Tel: 9703-8051  

Rodilandia:  

PSF - Programa de Saúde da Família de Rodilândia: 
Endereço/Tel: Rua Dona Cléia nº 7 Tel: 2694-5258 
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Rosa dos Ventos:  

UF – Unidade da Família de Rosa dos Ventos: 
Endereço/Tel: Rua Ararapira nº 431 Bairro Esperança 

Austin Tel: 26575488 - 37946395 

Santa Eugenia: 

UBS – Santa Eugenia: Endereço/Tel: Rua Morro Agudo 
nº. 10, Santa Eugenia. Tel 2698-0890. 

Santa Rita: 

UBS - Unidade Básica de Saúde de Santa Rita: 
Endereço/Tel: Rua Philomeno Coelho nº 347 Tel: 
26580764 Tel: 26580911 

Tancredo Neves:  

PSF – Tancredo Neves: Endereço/Tel: Rua dois nº 190 

Tancredo Neves km-32 

Tingua: 

PSF  - Programa de Saúde da Família de Tinguá: 
Endereço/Tel: Rua Canais s/nº Tel:3767-7365 ou 9935-
9571 Luciano 

Tinguazinho: 

UF - Unidade da Família de Tinguazinho: 
Endereço/Tel: Praça São Jorge nº 1580   

Valverde:  

PSF - Programa de Saúde da Família de Valverde: 

Endereço/Tel: Praça São Sebastião Felipe  s/nº Bairro 
Valverde  Tel: 26574004 

Vila de Cava: 

UMS - Unidade Mista de Saúde de Vila de Cava José 
A da Silva Rego: Endereço/Tel: Rua Álvaro Gonçalves nº 

103 Vila de Cava  Tel: 26587554 3767-7365 

Vila Guimarães: 

UF - Unidade da Família de Vila Guimarães: 
Endereço/Tel: Rua Tufão nº 170 Austin N.I Tel: 37594669  
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Vila Jurema: 

UBS – Unidade Básica de Saúde de Vila  Jurema: 
Endereço/Tel: Estrada Velha Carlos Sampaio nº 486 Austin 

tel. 21- 27635419 

Vila Tânia: 

PSF – Programa de Saúde da Família de Vila Tânia: 
Endereço/Tel: Rua Sueli Tinoco s/nº  Tel: 3103-8263  

Vila Operária: 

PSF- Vila Operária: Endereço/Tel: Rua Nair Dias Bairro 

Vila Operaria nº 880. 


