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RESUMO 

 

Este trabalho pretende ser uma contribuição teórica fundamentada em dados empíricos à Geografia da 
Saúde com base, principalmente, na Geografia da Percepção. Durante muitos anos, a Geografia da Saúde 
restringiu-se à análise de dados epidemiológicos. Nossa proposta é sugerir uma nova linha de atuação que 
vise a melhoria do serviço de saúde no Brasil a partir dos postulados teóricos da Geografia da Percepção e 
da Cognição Espaço-Ambiental, utilizando como metodologia de análise a Teoria das Representações 
Sociais. Trata-se de estudo de caso de Postos de Saúde em Brasília e a relação que a comunidade mantém 
com eles, que são considerados espaços não-integrados à vida cotidiana e não como um lugar subjetivo, 
de acolhimento e de integração. Neste sentido, a Geografia da Percepção tem muito a contribuir para que 
o paradigma biomédico seja superado, indo ao encontro das premissas básicas da Geografia Humanística. 
Metodologicamente, nosso trabalho tem início na análise comparativa da relação do “lugar posto de 
saúde” à época da vacinação infantil e a relação do “espaço posto de saúde” fora desta época no 
cotidiano das pessoas. Nossa hipótese é que o Posto de Saúde representa apenas uma “entidade 
necessária”, sob a ótica preventiva (vacinação) e curativa, e não como um lugar de promoção à saúde, 
uma vez que a comunidade em geral não participa da dinâmica do posto de saúde. Defendemos que os 
Postos de Saúde devem ser um lugar de troca de saberes, de diálogo de consciências, propício para a 
educação permanente em saúde - incluindo a relação com o meio ambiente - e para a construção de 
cidadania, com o propósito de transformá-lo em um ator social que provoque mudanças comportamentais 
positivas na comunidade e na sua relação com o meio em que vive. 
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“Os caminhos da luta pela saúde atravessam dimensões bem mais amplas  
que os aspectos relativos aos processos biológicos das doenças.” 
Eymar Vasconcelos (1999, p. 209) 
 
“O que não é possível – repito-me agora – é o desrespeito ao saber de senso comum; 
O que não é possível é tentar superá-lo sem, partindo dele, passar por ele.” 
Paulo Freire (1994, p. 84) 
 
“A geografia familiariza-nos com os ocupantes da terra (...);  
e o homem que cultiva a geografia 
é um homem profundamente interessado no grande problema da vida e da felicidade” 
Estrabão (apud MOREIRA, 1982, p. 17) 

 

O tema saúde pública tem suscitado debate na geografia, mesmo que muitas 
vezes a aproximação entre estas áreas se dê de forma indireta. De forma superficial 
podemos afirmar que a geografia, por estudar o espaço e, em função deste, analisar as 
relações entre indivíduo/sociedade e meio ambiente, se remete às questões relacionadas 
à saúde. Isto ocorre porque, ao analisar as conseqüências que as atitudes humanas 
causam ao meio e o reflexo dessas atitudes no próprio indivíduo/sociedade, a geografia 
está fazendo sua exegese acerca do tema saúde.  

O ser humano e a natureza interagem incessantemente e os reflexos desta 
interação concretizam-se no que denominamos de saúde humano-ambiental. Homem e 
natureza não são mais encarados como dissociados ou concorrentes. Esta visão global 
não-determinista é relativamente recente, no entanto, apesar destas inovações empíricas 
e teórico-metodológicas, sabemos que, no tocante às reflexões geográficas acerca da 
saúde do ser humano, o surgimento da Geografia da Saúde se confunde com o 
aparecimento da própria medicina: 

A Geografia Médica nasceu com Hipócrates e, portanto, com a própria história 
da medicina, quando, em 480 a.C aproximadamente publicou sua famosa obra 
“ Dos ares, das águas e dos lugares” , onde o grande mestre de Cós mostrava 
a influência dos fatores ambientais no aparecimento das doenças em geral (...). 
Posteriormente, Celso, Areteo e Paracelso, entre outros, destacaram a 
importância do meio ambiente no aparecimento das doenças em geral. (LACAZ, 
BARUZZI & SIQUEIRA, 1972, p. 9) . 

É certo também que houve um grande desenvolvimento teórico-metodológico 
relacionado à Geografia da Saúde. Inicialmente imperava um forte viés determinista (os 
estudos nessa área limitavam-se à análise da distribuição geográfica de certas doenças 
em função de aspectos físico-naturais). Apesar disto, há pressupostos ainda válidos para 
os dias de hoje, como “o estudo do enfermo é inseparável do seu ambiente” (LACAZ, 
BARUZZI & SIQUEIRA, 1972, p. 1). 

A despeito dos métodos, do determinismo e das limitações técnico-científicas de 
cada época, questões relacionadas à saúde apresentam-se, algumas vezes, claramente 
em estudos na geografia: 

Está hoje definitivamente estabelecido que, para melhor se entender os 
mecanismos de uma doença em qualquer população humana, se torna 
necessário encarar o homem no seu ambiente físico, biológico e 
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socioeconômico. O “agente etiológico” , disse PESSÔA (1960) é, na verdade, 
condição imprescindível para a ocorrência das doenças infecciosas, mas a 
distribuição e a prevalência de tais doenças na superfície da Terra, bem como 
seu comportamento nas várias comunidades, são influenciadas por fatores 
mesológicos, econômicos, humanos e sociais, estudados pela Geografia 
médica. (LACAZ, BARUZZI & SIQUEIRA, 1972, p. 19). 

A ocorrência de doenças relacionada ao local era a principal preocupação da 
Geografia da Saúde, no entanto, atualmente, as preocupações voltam-se para as 
conseqüências da relação entre meio ambiente e o indivíduo/sociedade e na 
“ localização do fenômeno epidemiológico” , principalmente por meio do Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) - que se tornou um instrumento valioso a serviço da 
saúde. Por meio do SIG é possível “identificar as necessidades de saúde em uma 
população” (FUNASA/OPAS/Ministério da Saúde, 2000, p.12), relacionando-se fatores 
físicos e humanos para identificar a emergência, persistência ou ressurgimento de 
doenças.  

Aliado ao SIG julgamos fundamental o trabalho educativo com a população para 
combater as causas do surgimento de agravos na sua locorregião e orientá-la de forma a 
desfazer os estereótipos que dizem respeito às “ doenças próprias/típicas de cada lugar”, 
pois hoje sabemos que as ações humanas relacionadas ao ambiente têm um reflexo 
global.  

Ocorre que a ciência evoluiu e colocou o indivíduo/sociedade na biosfera como 
sujeito e também como “ sujeitado” , numa relação dialética. O meio ambiente  não é 
mais somente constituído pelo mundo físico, ele pode ser tanto natural como construído e 
qualquer ação humana sobre o meio não terá somente repercussão sobre a natureza mas 
também sobre o indivíduo/sociedade.  

Apesar do determinismo ter sido extirpado do mundo acadêmico, ainda 
percebemos representações sociais que associam doenças aos lugares, como se fossem 
fatalidades inevitáveis devido ao clima, à vegetação, ao relevo de cada lugar. Estas 
representações sociais ancoram-se em pressupostos obsoletos que postulam que meio 
ambiente e saúde são temas a serem tratados de forma independente.  

Tendo em vista a exposição acima, trabalharemos no sentido de propor uma 
ampliação analítica em Geografia da Saúde para atingir os seguintes objetivos principais: 
identificar a percepção da população usuária das Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 
unidades sanitárias de menor complexidade, como os postos de saúde e os centros de 
saúde – sobre o meio ambiente e sobre a própria UBS; propor novas formas de 
apropriação e uso espacial das UBS, ou seja, sugerir novos papéis sociais para as UBS; e 
verificar de que forma a percepção que as pessoas possuem influi no comportamento 
(nas territorializações) quando nas suas relações com o meio ambiente e com a 
sociedade. Para nortear estes objetivos fizemos um estudo de caso no Distrito Federal, 
analisando a relação população x meio ambiente x saúde, tomando como marco o dia 
da Vacinação Infantil como fenômeno comparativo. Com base nestes objetivos e no 
estudo de caso, nosso trabalho será norteado por seis pressupostos, explicados a seguir: 
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PRIMEIRO PRESSUPOSTO: A PERCEPÇÃO COMO INSTRUMENTO 
DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS SÓCIO-ESPACIAIS  

Foucault (1982) defende que para conhecer uma ciência, precisamos, entre outras 
coisas, conhecer os problemas que esta ciência tentou solucionar ao longo de sua 
história. Acreditamos que hoje o maior problema a tentar ser resolvido pela Geografia é 
“ como gerir as relações entre indivíduo/sociedade e espaço”  (ROCHA, 2004). Esta 
preocupação também se impõe à saúde, tendo em vista a inexorável interdependência 
entre qualidade de vida e relações saudáveis com o meio. 

Parte da população percebe o cuidado com o meio ambiente como algo 
dissociado de sua saúde e isto tem sérias conseqüências: “Minha filha (sic) o governo se 
preocupa muito mais com as baleias, com as tartarugas, do que com as pessoas!” 

As atitudes e os comportamentos do indivíduo/sociedade são, muitas vezes, reflexo 
da percepção e do conhecimento que este indivíduo/sociedade possui a respeito de tudo 
o que o cerca e a respeito de si mesmo, como nos dizem Vicente del Rio e Lívia de 
Oliveira (1996, p.IX) na apresentação do livro Percepção Ambiental: A Experiência 
Brasileira: 

O estudo dos processos mentais relativos à percepção ambiental é fundamental 
para compreendermos melhor as inter-relações entre o homem e o meio 
ambiente, suas expectativas, julgamentos e condutas. Quantas vezes as nossas 
ações sobre o meio ambiente, seja ele natural ou construído, geram 
consequências que ignorávamos por completo e que afetarão a qualidade de 
vida de várias gerações? (...) E não se trata apenas de respostas emocionais, 
que dependem do nosso humor ou predisposição do momento, mas da nossa 
própria satisfação psicológica com o ambiente. 

De acordo com Lívia de Oliveira (1996, p. 193), “ a preocupação em procurar 
explicar a conduta humana tem aumentado grandemente entre os geógrafos” , uma vez 
que todas as manifestações humanas se dão no espaço. Estas manifestações “ são os 
resultados expressos das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e 
expectativas de cada indivíduo”  (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996, p. IX), categorias até então 
somente utilizadas pela psicologia. Hoje, neste legítimo processo de interdisciplinarização 
por que passam as ciências, cada área do saber se configura como complementar às 
outras. Assim justifica-se a “ ...importância da psicologia aplicada ao espaço, tanto pelo 
estudo da percepção como pelo comportamento humano”  (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996, 
p.X). 

A percepção revelada pelas representações sociais e as conseqüentes condutas 
humanas adquirem, nesta era, uma grande importância, considerando os riscos 
ambientais cada vez mais sérios que afligem todo o planeta. Mais do que nunca, não 
podemos nos esquivar da responsabilidade por nossos atos e/ou omissões.  

A percepção do meio ambiente é sobretudo um processo mental, que se torna 
fundamental para qualquer projeto de gestão ou de planejamento, tanto na área de 
saúde, como em outras áreas. A percepção é responsável pela conduta que pode estar 
em sintonia ou não com os novos pressupostos teóricos acerca do meio ambiente. Por 
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isso é necessário primeiro identificarmos a conduta das pessoas, para em seguida 
investigarmos a origem destas condutas (por meio das representações sociais) e, 
posteriormente, com estas informações, propormos projetos condizentes com a percepção 
e necessidades daquela comunidade.  

Entendemos percepção como um processo mental de interação do indivíduo 
com o meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos 
propriamente ditos e, principalmente, cognitivos (...) Neste sentido, diversos 
estudos defendem que a mente exerce parte ativa na construção da realidade 
percebida e, conseqüentemente, na definição da conduta. (DEL RIO, 1996, p.3). 

O esquema teórico do processo perceptivo, segundo del Rio (1996), tem seu 
ponto de partida na realidade, cujo ciclo se apresenta da seguinte forma, sendo que 
entre cada fase existem filtros culturais e individuais: realidade – sensações 
(seletiva/instantânea) – motivação (interesse/necessidade) – cognição 
(memória/organização/imagens) – avaliação (julgamentos/seleção/expectativa) – 
conduta (opinião/ação/comportamento) – realimentação – realidade...  (p.3, fig. 1).  

Em nossa pesquisa, constatamos que, em relação à saúde pública brasileira, 
“ embora [as] percepções sejam subjetivas, admite-se que existam recorrências comuns, 
seja em relação às percepções e imagens, seja em relação às condutas possíveis”  (DEL 
RIO, 1996, p. 4), como, por exemplo, responsabilizar o Estado, ou priorizar somente o 
espaço privado (o lar) ou dissociar indivíduo/sociedade da natureza.  

Em seus estudos Ferrara (1996) constatou que a habitação/lar é o espaço de 
responsabilidade do indivíduo; o espaço público, o espaço do grupo, ao contrário, é 
abandonado como se fosse hostil ao indivíduo. E é claro que isso se reflete na atitude 
que as pessoas têm em relação ao ambiente que lhes é externo (exemplo: lixo – o 
importante é retirar o lixo de dentro de casa, não importando onde ele será jogado): 

O anonimato e a irresponsabilidade do espaço público agasalham e estimulam 
a ação igualmente desobrigada: o lixo doméstico amontoa-se nos valões, os 
animais mortos poluem o ar e a água, mas permanecem ao relento por dias e 
meses; os latões de lixo preservação a habitação mas são despejados, com 
tranqüilidade, no espaço vago mais próximo ou na própria esquina da rua (...) 
essas cenas (...) são constatadas como problemas ambientais dos locais, mas 
caracterizadas como estigmas da pobreza ambiental pela qual os moradores 
não se sentem responsáveis. O espaço é público e pública deveria ser a 
responsabilidade; desincumbe-se o indivíduo de sua parcela de participação nos 
destinos ou nas características ambientais do seu lugar urbano. Ou seja, o 
espaço público não é percebido como coletivo, como o lugar de práticas 
associativas e o indivíduo resiste a organizar-se como cidadão. (FERRARA, 1996, 
p.75). 

Sabemos que as decisões, sejam elas conscientes ou não, de alteração do 
ambiente são realizadas com base na percepção que se tem sobre os recursos existentes. 
Os casos da água e do uso de praguicidas domésticos são paradigmáticos: as pessoas 
utilizam a água conforme suas necessidades e de forma a manter um nível – pelo menos 
mínimo – de qualidade de vida e, assim, algumas sem pensar, retiram água de onde não 
deveriam, outras a utilizam como receptáculo de lixo, etc. E, no caso dos praguicidas: 
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donas-de-casa, órgãos públicos (escolas e prefeituras, firmas dedetizadoras, e 
outras adquirem os produtos [tóxicos, para exterminar pragas domésticas] 
ignorando sua adequabilidade e a dosagem correta (...) o usuário normalmente 
age de maneira incorreta provocando riscos para a sua saúde, a de sua família 
e alterando a qualidade ambiental. (POLTRONIÉRI, 1996, p. 250). 

Ao alterar o ambiente, ainda que na esfera privada, os reflexos se fazem sentir em 
nível global. Segundo Vasconcelos  (1999, p. 163), “a vida doméstica e comunitária não 
é isolada, mas inserida na dinâmica política e econômica da sociedade como um todo”. 

Considerando-se os avanços na área da saúde, principalmente aqueles que 
guardam estreitas relações com a preservação do meio ambiente, acreditamos ser útil 
enfatizar o conceito de risco ambiental, para salientar a sua estreita relação com a saúde: 

Define-se risco ambiental como uma ameaça potencial apresentada ao homem  
ou à natureza por eventos originados ou transmitidos ao meio ambiente natural 
ou construído (Kates, 1978). É tudo o que ocorre no meio ambiente e causa 
prejuízos à vida humana, sejam prejuízos sociais, materiais, deslocamentos de 
população ou, até mesmo, perda de vidas. Os riscos ambientais constituem um 
dos aspectos do complexo  processo de interação do sistema de eventos naturais 
com o sistema de uso humano do meio ambiente e, desta interação, resultam 
recursos e restrições ou riscos  para os seres humanos.  (POLTRONIÉRI, 1996, 
p.241). 

Para a interiorização da consciência sobre os riscos ambientais aos quais está 
sujeito, o indivíduo deve possuir o sentimento de pertencimento ao lugar para transformar 
as suas ações cotidianas e, conseqüentemente, as formas de (re) produção do espaço e 
da vida social: 

Como aponta Szmrecsanyi (1985: 100), uma vez que as ações cotidianas são 
responsáveis pela reprodução da vida social, elas são decisivas para o destino 
da sociedade e da ordem urbana historicamente constituída. (GARCÍA, 1996, p. 
92). 

A percepção do risco passa pelo acompanhamento às pessoas em situação de 
vulnerabilidade por meio de processos educativos e comunitários, trabalho que nem 
sempre depende apenas da iniciativa do profissional de saúdem, mas também – e 
principalmente – de toda a instituição. 

Não basta querer fazer, é preciso saber fazer. Não basta alguns funcionários e 
lideranças saberem fazer, é preciso que esse saber fazer se generalize para a 
instituição como um todo, descobrindo-se os caminhos administrativos de 
operacionalização. Segundo o depoimento de funcionários presentes à reunião, 
os profissionais dos distritos sanitários responsáveis pela coordenação das 
atividades dos diversos centros de saúde não tinham experiência nem 
capacitação teórica sobre a dinâmica de interação com a comunidade. Ao 
contrário de apoio às iniciativas locais nesse sentido, vinham sufocando-as pela 
exigência intensa de ações técnicas mais tradicionais. (VASCONCELOS, 1999, 
p.196).  

Ações cotidianas são influenciadas pela percepção e vice-versa, “neste sentido, 
entende-se que todo o ambiente que envolve o homem, seja físico, social, psicológico ou 
até mesmo imaginário, influencia a percepção e a conduta.” (DEL RIO & OLIVEIRA, 
1996, p.  XIII) e, para identificarmos qual a percepção das pessoas, propusemo-nos a 
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analisar quais são as suas representações sociais acerca das UBS, do meio ambiente e 
quais as implicações dessas representações sobre a saúde delas e do meio. 

 

SEGUNDO PRESSUPOSTO: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
COMO IDENTIFICADORAS DA PERCEPÇÃO 

Da Psicologia Social tomamos a teoria das representações sociais, cunhada por 
Moscovici (1961) que, de forma simplificada, são tudo aquilo que nós utilizamos para o 
conhecimento de algo. As representações sociais nos permitem analisar o espaço e suas 
diferentes territorialidades de acordo com uma visão sobre o indivíduo e não mais – 
somente – sobre a coletividade. Assim, por meio das representações sociais podemos 
analisar as percepções individuais que se refletem na coletividade. Vista sob a ótica 
geográfica, estes reflexos são, basicamente, as atitudes sobre o espaço e as formas 
diferenciadas de (re) produção e apropriação do espaço. 

A teoria das representações sociais possui quatro funções fundamentais de acordo 
com Abric (apud SÁ, 1996, p. 44): “funções de saber: elas permitem compreender e 
explicar a realidade”; funções identitárias: elas definem a identidade e permitem a 
salvaguarda da especificidade dos grupos”; funções de orientação: elas guiam os 
comportamentos e as práticas”; funções justificatórias: elas permitem justificar a posteriori 
as tomadas de posição e os comportamentos”. 

Quando pensamos e refletimos sobre a realidade, e, neste caso específico, sobre 
a saúde, com o propósito de compreendê-la e explicá-la, é importante ter em mente que  

Há tendência dos profissionais de saúde com alguma formação em ciências 
sociais em assumir discursos excessivamente genéricos pelo não-
desenvolvimento de reflexões intermediárias que vinculem as idéias mais 
abstratas aos aspectos cotidianos da prática de saúde. (VASCONCELOS, 1999, 
p.208).  

Estes discursos genéricos se constituem num dos grandes “fornecedores” de 
informação para a população e, conseqüentemente, num dos pilares de formação das 
representações sociais. Numa análise eminentemente crítica, pode-se afirmar que estes 
discursos impedem, muitas vezes, processos de mudanças qualitativas dentro de uma 
comunidade. Portanto, para que ocorram mudanças qualitativas, é preciso incorporar 
novas práticas ao cotidiano do trabalho –que passa pela análise crítica dos discursos 
generalistas – e essas novas práticas devem tomar por base o respeito à identidade dos 
usuários dos serviços de saúde, visando a integração dos saberes popular e acadêmico: 

Todo grupo tem regras próprias e informais de convivência. Se não são 
observadas, resultam em fechamentos posteriores. O profissional de saúde tem 
um poder e uma aceitação iniciais que se, de um lado, facilitam seu acesso, de 
outro, podem iludi-lo fazendo acreditar que está acima dessas regras que são 
imperceptíveis nos primeiros contatos. Apesar de merecer uma tolerância inicial 
da comunidade, há transgressões que inviabilizam a continuidade do trabalho 
comunitário (...) Na impossibilidade de conhecer antecipadamente os costumes 
do grupo onde se insere, o trabalhador comunitário precisa desenvolver uma 
arte de tateá-los mediante a observação atenda de olhares sutis de incômodo, 
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explicitação de suas dúvidas e criação de vínculos mais profundos com alguns 
moradores (...)  (VASCONCELOS, 1999, p. 205).  

Estes costumes ditam as condutas e a percepção e, por isso, nem sempre as 
prioridades elencadas por profissionais da UBS encontra eco nas prioridades individuais, 
como pode ser o caso relatado por Vasconcelos (1999, p. 204): “A luta pela melhoria do 
saneamento local não era prioridade em suas vidas, apesar de repetidamente falarem de 
sua importância de forma bastante sincera”. Aquela comunidade estava preocupada com 
o alto grau de infecções por vermes intestinais que afetavam as suas crianças, sem 
atentar para o fato de que os esgotos é que estavam causando os problemas. Daí a 
importância de pensarmos estratégias efetivas de educação popular, visando o 
“fortalecimento dos atores sociais (populares e profissionais) envolvidos na luta pela 
saúde” (VASCONCELOS, 1999, p. 259) e, principalmente, ouvindo a comunidade. Este 
“ouvir” nos é facilitado pela utilização das representações sociais. 

As representações sociais nos auxiliam, assim, a identificar a percepção 
relacionada aos sentimentos de afeição, de indiferença ou de aversão do 
indivíduo/sujeito pelos espaços com os quais tem alguma forma de contato. Sentimentos 
e valores que, seguramente, têm um papel importante (em muitos casos, decisivo) na 
formação de juízos de valor, de atitudes e, em última análise, de ações sobre esses 
lugares e paisagens (AMORIM FILHO, 1996, p. 141). 

As representações sociais nos permitem, portanto, identificar a percepção das 
pessoas e averiguar quais os significados que a comunidade confere à UBS. Passemos, 
então, a algumas delas. 

 

TERCEIRO PRESSUPOSTO: O SENTIDO DE LUGAR E 
DE ESPAÇO CONFERIDOS ÀS UBS 

As decisões locacionais resultam, geralmente, da maneira de conceber qualidade 
de vida, cujo conceito pode ser amplamente trabalhado entre comunidade e serviços de 
saúde. As UBS, trabalhando com a cognição do meio ambiente, poderiam se propor a 
entender o leitmotiv da população e trabalhar em prol da mudança de atitudes que sejam 
prejudiciais ao meio e, conseqüentemente à saúde humana. As unidades básicas 
sanitárias, neste caso (de mapeamento das condutas), têm grande possibilidade de 
sucesso por lidarem diretamente com a população. 

Em nossas pesquisas, constatamos que as UBS contêm significados ambivalentes, 
oscilando entre topofilia e topofobia (e em certos casos chegando ao topocídio).  

No que se refere à topofobia (“ paisagem do medo”  [AMORIM FILHO, 1996, p. 
142], sentimento que pode ser identificado como indiferença, aversão ou ódio), 
averiguou-se que as representações sociais referentes às UBS ancoram-se em dicotomias 
indivíduo/grupo; público/privado; assistencialismo/cidadania; identidade/falta de raízes 
com o lugar.  Já em relação à topofilia (“ simpatia e admiração estética”  [AMORIM 
FILHO, 1996, p. 144]; “ amor humano ao lugar”  [WANDERLEY & MENEZES, 1996, 
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p.176]), verificamos que esta ancora-se em iniciativas como a vacinação de crianças 
contra a poliomielite. 

Na véspera da data da campanha anual de vacinação contra a poliomielite, o 
ministro da saúde tradicionalmente faz pronunciamento em rede nacional e em horário 
nobre, em todas os canais abertos de TV e estações de rádio do País. No dia seguinte, 
observa-se que o apelo ministerial gera a adesão de praticamente 100% das famílias à 
campanha de vacinação. Nessa ocasião, as UBS adquirem nova dinâmica. O símbolo da 
campanha, o Zé Gotinha, exerce grande influência tanto na conduta dos usuários quanto 
na dos trabalhadores de saúde. Nesta ocasião a UBS adquire significado topofílico e a 
população, sentindo-se amparada, manifesta que tem “orgulho de ser brasileira”, 
referindo-se ao fato de que a poliomielite foi erradicada há anos no Brasil. 

As pessoas apreciam participar de campanhas de massa bem conduzidas, que 
são motivos concretos para se engajarem em ações educativas e para os 
profissionais do serviço se aproximarem da vida comunitária. (MELLO apud 
VASCONCELOS, 1999, p. 195). 

A vivência, como indicam estudos de percepção do meio ambiente, constitui-se 
em fator primordial para se alimentar sentimentos topofílicos. A vivência salutar, que leva 
à topofilia, tem a capacidade de transformar o espaço UBS em “lugar” (à exceção do dia 
da vacinação infantil, as representações sociais nos mostraram que as pessoa percebem 
as UBS como “espaço”, tendo em vista a incerteza de atendimento e de atenção que vise 
a promoção da saúde em seu sentido mais amplo).  

Distingue-se a categoria cognitiva de espaço (quando um local não se apresenta 
mais do que como significados funcionais e destituídos de sentimentos) da de 
lugar (quando o local é percebido como único e repleto de valores e 
significados). (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996, p. XIII). 

Assim, a topofilia relaciona-se intimamente à categoria “lugar” enquanto a 
topofobia relaciona-se à categoria “espaço”. Vale ressaltar que existem manifestações 
topofóbicas, que podem conduzir ao topocídio, que significa “ aniquilação deliberada de 
lugares”  (AMORIM FILHO, 1996, p. 142). Ele pode se dar tanto em relação às 
unidades de saúde quanto em relação ao meio onde a pessoa reside, seja devido ao 
descaso para com o meio ambiente ou até mesmo da depredação de bens públicos: 
“Você me pergunta se eu cuido dessas coisas de natureza? Se ninguém cuida direito de 
mim e da minha família, porque eu vou cuidar dessas coisas de natureza?”. Um ambiente 
mal cuidado tem reflexo nas condições de saúde das pessoas e elas têm o direito de 
saber isto. 

É consenso na literatura a correlação do acesso ao saneamento básico com a 
ocorrência de morbimortalidades e, mais tardiamente, com as práticas de 
preservação ambiental. [Soares et al., 2002.]. (SAÚDE BRASIL 2004, 2004, p. 
3). 

O topocídio muitas vezes se dá de forma desintencional, quando as pessoas não 
têm consciência de que suas ações sobre o meio têm impacto muitas vezes negativos 
sobre sua própria saúde. As UBS podem atuar neste sentido, já que têm como função 
promover o bem-estar da população sob sua área de abrangência. 
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Utilizando-se uma metodologia participativa, a população passa a ter a 
oportunidade de ser ouvida, antes de qualquer iniciativa de educação ambiental, de 
forma a evitar que bons projetos percam sua sustentabilidade por falta de conhecimento, 
pelo profissional de saúde envolvido, da bagagem informacional e perceptiva que cada 
um traz consigo. Este tipo de interação nos é permitido por meio das representações 
sociais, que buscam, prioritariamente, entender a realidade das pessoas, o que elas têm 
como sendo “a sua verdade”. 

Analisar as situações experienciadas por meio das representações sociais nos 
conduz a uma gama reveladora dos problemas e conflitos que afligem as UBS. Problemas 
e conflitos que podem “ influenciar atitudes e condutas relativas aos significados dos 
espaços e lugares”  (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996, p. XV). Quando constatadas condutas 
negativas é preciso implementar ações que visem a topo-reabilitação (ações de resgate, 
reabilitação ou restauração de lugares, para a melhoria da qualidade de vida dos 
homens [AMORIM FILHO, 1996, p. 142]) das UBS. 

Assim, nesta miríade de sentimentos constatou-se que as UBS ora são espaço, ora 
são lugar e isto ocorre não somente do ponto de vista dos usuários, mas também dos 
funcionários.  

Aqui cabe uma ressalva ao planejamento em saúde, e à elaboração de projetos 
de gestão, que deve levar em conta a importância devida às questões relativas à 
percepção do meio ambiente e seu dinamismo característico: 

(...) a compreensão da experiência revelou, claramente, como o lugar é objeto 
de sentimento e o espaço é um objeto de pensamento. Moradores vivenciam o 
lugar, estudiosos pensam sobre o espaço. Moradores se sentem à vontade, 
mergulhados na ambiência do lugar, estudiosos explicam o espaço com 
processos de evolução e, portanto, em constante mudança. (MACHADO, 1996, 
p. 119).  

Assim, a mudança na prática passa por uma reorganização institucional, sempre 
priorizando o saber da comunidade envolvida. Neste sentido, a topo-reabilitação pode 
transformar o ESPAÇO UBS em LUGAR UBS, pois “ o que começa como espaço 
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos e o dotamos de 
valor.”  (TUAN, 1983, p.6, apud LIMA, 1996, p. 154). 

Um processo incessante de retroalimentação geraria a “ formação de uma nova 
consciência ambiental”  (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996, p. XIV).  As UBS podem ter papel 
importante na eliminação do topocídio e a conseqüente implementação da topo-
reabilitação, possibilitando o renascimento do genius loci (espírito do lugar ) das próprias 
UBS. 

“ Lugar é uma pausa no movimento”  (TUAN, 1983, p. 153, apud LIMA, 1996, 
p. 154), com estas palavras podemos materializar nosso objetivo: a partir do momento 
em que os funcionários/usuários perceberem a sua passagem pelas UBS como uma  
“ pausa”  dotada de valores positivos, teremos aí consubstanciado a topo-reabilitação 
das UBS. Porém enquanto as UBS forem encaradas como um prédio pelo qual precisam 
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“ passar”  (espaço), as relações entre usuários x funcionários x UBS x meio ambiente 
continuarão representando um enorme desafio a ser enfrentado. 

QUARTO PRESSUPOSTO: O NOVO PAPEL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Como dito anteriormente, analisamos as questões de saúde por meio da 
percepção com o objetivo de utilizar estrategicamente as UBS, que são a porta de 
entrada dos serviços de saúde estatais e lugar privilegiado para a construção de uma 
consciência ambiental, cujo reflexo se faz sentir diretamente na saúde da população 
envolvida. Na dinâmica das UBS, estão presentes elementos subjetivos 

Pouco se tem estudado a respeito de como as classes populares as estão 
entendendo, elaborando-as e se apropriando das mensagens e saberes 
transmitidos nas ações oficiais de saúde. (VASCONCELOS, 1999, p. 21). 

Desde a década de 70, observa-se um crescimento considerável no número de 
unidades de saúde, que podem ser classificadas em três fases distintos: assistência 
médica primária, centrado na realização de consultas médicas, não dialógica; atenção 
primária seletiva, que pressupõe que, devido ao alto custo, é menosprezado o tratamento 
de patologias não inseridas em técnicas ou programas especiais de Governo (também 
são menosprezadas as dimensões biológicas, sociais e culturais geralmente relacionadas 
aos problemas identificados); atenção primária integral à saúde, que pressupõe “apoio 
aos indivíduos e aos grupos sociais para que assumam cada vez mais o controle de suas 
vidas e sua saúde (MACDONALD & WARREN apud VASCONCELOS, 1999, p. 23-24). 
Consolidar esta última fase é a nossa principal meta. 

Por isso defendemos que o tema ambiental seja incorporado à rotina das UBS, 
como forma de promoção da saúde e da cidadania dos usuários, cujo impacto se reflete 
diretamente na diminuição de agravos relacionados ao mau uso e apropriação indevida 
do meio ambiente. 

Consideramos que as Unidades Básicas de Saúde têm papel fundamental na 
quebra de paradigmas em nível local, pois devem ser vistas como lugar privilegiado de 
fomento ao debate e de mudanças qualitativas em termos de saúde (atualmente saúde é 
considerada não apenas como a ausência de doença, tendo sido seus paradigmas 
descontruídos; a ausência de doença não é mais a premissa norteadora de um quadro 
de “boa saúde”).  

Este enfoque sobre as UBS encontra respaldo tanto na conceituação ampliada de 
saúde, quanto através da consolidação do SUS e da sua política nacional de 
humanização denominada HumanizaSUS. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultado de um processo historicamente 
construído, institucionalizado em 1998, cujos princípios se apóiam em dois grandes eixos: 
os princípios doutrinários: Universalização: todos têm direito à saúde; Equidade: justiça 
social (investir mais em quem precisa mais; Integralidade: considerar a pessoa como um 
todo, atendendo a todas às suas necessidades (pressupõe a articulação com outras 
políticas públicas); e os princípios organizativos: Regionalização e Hierarquização; 
Descentralização e Comando Único; Participação Popular.  
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Apesar de ter avançado na consolidação de alguns de seus princípios 
fundamentais, o SUS ainda enfrenta grandes desafios em termos de garantia da saúde 
integral da população, uma vez que ainda são observados resquícios do paradigma 
biomédico, dos atendimentos em série, impessoais. 

Rompendo paulatinamente com este paradigma, os debates em saúde vêm 
imprimindo preocupações acerca das condições culturais, econômicas, sociais, 
ambientais e psicológicas sob as quais vive cada comunidade. Neste contexto, insere-se o 
“conceito ampliado de saúde” elaborado na 8a. Conferência Nacional de Saúde que 
define que 

Saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 
posse da terra e acesso a serviços de saúde” . Essa definição envolve 
reconhecer o ser humano como ser integral e a saúde como qualidade de vida. 
O conceito de cidadania que a Constituição assegura deve ser traduzido nas 
condições de vida e da participação social da população. Essas condições que 
são historicamente determinadas devem, por sua vez, considerar as 
desigualdades, diversidades étnico-racial e cultural presentes na sociedade 
brasileira. Entretanto, no Brasil é histórica e estrutural a divergência entre o 
desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano e social. (12a 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2004, p. 23). 

Este conceito ampliado de saúde, nos fornece a base para a proposta de 
revitalização das UBS, que geralmente são vistas pela população como um espaço de 
atendimento de necessidades básicas de saúde, visto que são unidades sanitárias menos 
complexas do que hospitais ou centros de tratamento especializado no âmbito do SUS. 
Em função desta percepção, as pessoas às vezes se sentem desamparadas e, 
conseqüentemente, sem identidade com o lugar. 

Se as pessoas não têm identidade com o lugar e, mais ainda, se elas não se 
sentem acolhidas pelo lugar, suas atitudes refletirão as dicotomias referentes às questões 
público/privado e assistencialismo/cidadania. 

Este sentimento relativo ao lugar enraíza-se ou não nas pessoas, com 
intensidades e significados que se alteram ao longo dos anos em expressões de 
afetividade que as levam a agir e a reagir sobre o meio ambiente circundante, 
influenciadas em parte pelo modo de elaborar e refletir sobre os resultados de 
suas experiências com o mundo, ou melhor, com seu espaço vivido. (LIMA, 
1996, p. 155). 

Na verdade, como nos dizem Wanderley & Menezes “ identidade é lugar”  (p. 
184, 1996). No Distrito Federal verifica-se grande incidência do fenômeno denominado 
“New town blues, que significa a instabilidade emocional, o sentimento de isolamento e a 
falta de familiaridade identificados em pesquisas entre moradores de cidades novas”  
(DEL RIO & OLIVEIRA, 1996, p. IX). A identidade pode ser criada a partir do momento em 
que se estabelece um diálogo frutífero com a comunidade e este diálogo deve ter como 
premissa básica “ouvir o outro, conhecer o que o outro sabe, ter o saber do outro 
revelado”. Esta deve ser a prioridade em saúde. 



  -13- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Toda mudança estrutural requer adequação de prioridades. Entendemos que a 
informação e a reflexão sobre a relação saúde x ambiente nas UBS produzirá 
significativas mudanças na qualidade de vida da população, visto que  não se deve tratar 
a saúde isoladamente, mas em um contexto global, uma vez que os reflexos das ações 
sobre o meio ambiente são invariavelmente globais. 

Para que isto ocorra, é necessário que a população, ao se dirigir às UBS, sinta-se 
acolhida e atendida em suas necessidades de saúde e, ao mesmo tempo, seja conduzida 
a refletir sobre seu papel primordial como sujeito transformador de sua própria realidade.  

Acreditamos que as UBS devem assumir sua importância na vida da comunidade, 
com novas funções e metas humanitárias, cujas proposições estarão mais próximas das 
expectativas dos que vivem próximo às UBS e dela se utilizam, pois estes estarão 
orientando seu próprio processo educativo. Seguindo estes passos vislumbramos as UBS 
como um futuro lugar de cidadania e fórum privilegiado do poder público em relação às 
questões de saúde e meio ambiente. García defende que “a articulação de um conjunto 
de características constrói o sentido de pertencimento ao coletivo” (1996, p. 91). 

As UBS podem contribuir para a concretização deste objetivo, tendo em vista que 
se apresentam como pontos estratégicos dentro de cada comunidade, o que nos leva ao 
quinto pressuposto da nossa proposta. 

 

QUINTO PRESSUPOSTO: AS UBS COMO ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFLUÊNCIA 

No Distrito Federal, cada Região Administrativa possui um Hospital Regional e 
diversas UBS distribuídas de acordo com o contingente populacional. Assim, cada Região 
Administrativa possui várias UBS, cada qual atendendo a população residente a seu 
redor. 

Com esta configuração territorial, temos um mapa geopolítico caracterizado por 
um ponto central – a UBS – e sua “ área de influência” , o que possibilita que a 
população residente daquela área específica tenha acesso facilitado aos serviços de 
saúde de baixa complexidade de diagnóstico e terapêutica. 

Inferimos que a partir desta distribuição geográfica das UBS – que abrangem todo 
o território do Distrito Federal, inclusive as áreas rurais –, existe aí uma enorme 
possibilidade de articulação com a população que nos parece subutilizada.  

Considerando que estas unidades de saúde têm geralmente um fluxo menor de 
usuários quando comparadas aos hospitais estatais, que elas não executam 
procedimentos de média e alta complexidade e têm a possibilidade de estabelecer um 
contato mais intimista com o usuário, podemos concluir que há um potencial de diálogo 
com a comunidade ainda a ser explorado. 

Assim, projetos de educação ambiental que visem a melhoria das condições de 
vida da população podem e devem ser conduzidos com e a partir das UBS. A relação 
médico-paciente comporta um atendimento mais dialógico, no qual o profissional de 
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saúde se torna também um educador. As UBS poderiam se tornar, neste sentido, pontos 
estratégicos de promoção de educação ambiental, atentando para o fato que o 
profissional de saúde exerce sobre os usuários grande influência já que estes se dirigem 
às UBS em busca de soluções/respostas para questões relacionadas a sua saúde. Cabe a 
este profissional, que tem uma força impactante sobre estas pessoas, averiguar as 
práticas sócio-espaciais existentes e orientar para a transformação da realidade, visando 
a saúde integral, sempre levando em consideração “a complexidade das manifestações 
locais dos problemas de saúde”. (VASCONCELOS, 1999, p. 174).  

Os indivíduos, muitas vezes, não percebem o mau uso que fazem do ambiente, 
mau uso que freqüentemente causa problemas de saúde que afetam as comunidades, 
mormente as mais pobres. Ações pontuais de programas específicos no âmbito do SUS 
não têm conseguido solucionar este problema informacional e comportamental.  

Visando criar diálogo permanente com a população, pode-se pensar na 
constituição de um quadro comportamental e de percepção das pessoas que moram ao 
redor da unidade de saúde, possibilitando, assim, ter uma real noção dos verdadeiros 
problemas a serem combatidos naquela região. Isto poderia ser feito mediante a 
interação com os usuários e seus representantes comunitários, se for o caso. Certamente, 
tal fato contribuirá para a  diminuição da insatisfação frente ao atendimento tradicional, 
manifestada por usuários do SUS.  

Neste sentido, defendemos uma política de marketing social para as UBS, que vise 
sua reestruturação organizacional e estética, onde for o caso, entre outros, visando a 
topo-reabilitação das mesmas e, por conseguinte, maior dinamismo, acolhimento e 
integração. Para que isto ocorra, é mister garantir atendimento humanitário, com respeito 
à diversidade das populações específicas. 

Um SUS que reconhece e respeita a diversidade do povo brasileiro e a todos 
oferece o mesmo tratamento, sem distinção de raça, cor, origem ou orientação 
sexual. (HUMANIZASUS, 2004). 

A concretização deste objetivo dá-se por meio da participação efetiva, dialogada. 
Neste sentido, as representações sociais trazem uma metodologia na qual os 
interlocutores passam a perceber a importância que têm na dinâmica de sua comunidade 
e a partir desta conscientização, novas imagens passam a povoar seu imaginário, o que o 
leva a ter novas expectativas sobre a possibilidade de melhoria daquela área e, 
conseqüentemente, suas atitudes não-salutares em relação ao meio tenderão a diminuir. 

E este é o novo uso que propomos para o espaço UBS: considerando sua posição 
e função estratégicas, transformá-lo em um lugar de troca de informações, superando 
definitivamente o paradigma biomédico, criando protagonismo de forma que as 
populações se percebam como responsáveis pelo processo de transformação da 
realidade e não apenas deleguem ao Estado o seu direito à cidadania. 

De acordo com Demo (1994), uma pessoa ou povo politicamente pobre é: aquele 
que não conquistou ainda seu espaço próprio de autodeterminação e que, por isso, 
sobrevive na dependência; aquele que vê o Estado como um pai; que vê o serviço 
público como caridade governamental; que espera do Estado favorecimento, não 
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chegando a se conscientizar de sua cidadania; aquele que somente reclama, mas não 
reage; e aquele que vive das sobras e da piedade. 

Sabemos que a capacidade resolutiva dos serviços de saúde não se restringe a 
questões assistenciais. Para que haja troca de saberes, que efetivamente podem levar a 
uma mudança na qualidade de vida da população, hoje sinônimo de saúde, é necessário 
criar espaços de expressão de identidades/subjetividades, superando o paradigma 
biomédico e, principalmente, criando-se lugares que propiciem a construção da 
cidadania.  

Em nossas pesquisas sobre percepção, verificamos que as representações sociais 
acerca dos serviços de saúde se ancoram no assistencialismo, ou seja, a obrigação do 
governo é “dar” e a população não se sente no dever de fornecer alguma contrapartida. 
Para os entrevistados percebemos que o assistencialismo se confunde com dependência, 
de forma inexorável. 

Pedro Demo (2000) trabalha a relação entre a assistência e a pobreza 
política/cidadania. Este debate nos é bastante útil considerando que as políticas sociais 
compensatórias, em sua grande maioria, não têm uma contrapartida educacional. 
Graziano (2001) sugere que políticas compensatórias são importantes para “estados de 
emergência” mas que, no entanto, não devem se tornar um hábito, para isso o autor 
propõe que os serviços de saúde exijam uma contrapartida da sociedade.  

No caso da saúde, poderíamos propor que todas as pessoas atendidas pelas UBS 
recebam orientações educativas sobre uso e apropriação do meio ambiente e, como 
forma de contribuir para a melhoria da paisagem, participem de projetos conjuntos de 
limpeza dos córregos, coleta seletiva do lixo, uso consciente de praguicidas, entre outras 
atitudes que visem beneficiar o meio ambiente e, conseqüentemente sua própria saúde, 
no âmbito da comunidade, em uma espécie de mutirão orientado por especialistas da 
área de saúde e ambiental. 

Os cinco pressupostos elencados acima nos mostraram como as pessoas 
percebem o meio ambiente, como percebem a rede básica de saúde e como esta 
percepção gera atitudes que, apesar de parecerem dissociadas, estão intimamente 
ligadas. Para apreender estas percepções, recorremos às representações sociais, cujas 
funções básicas foram explicitadas. As representações sociais nos forneceram o 
conhecimento necessário para propor um novo papel para as UBS e acreditamos que 
esta proposta não é uma utopia, considerando que o setor saúde no Brasil vem se 
reciclando e apresentando novas tendências que, inclusive, contemplam as preocupações 
essenciais da geografia. Passemos, portanto, à análise destas novas tendências na saúde, 
para que vejamos como saúde e geografia estão interligadas e como é possível a 
proposta de incluir na rotina das unidades de saúde, de forma sistemática, questões 
ambientais relevantes a cada indivíduo/grupo. 
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SEXTO PRESSUPOSTO: AS NOVAS TENDÊNCIAS EM SAÚDE 

A saúde pública brasileira vem se reestruturando com o objetivo de revitalizar este 
setor por meio de mudanças teórico-metodológicas que visam implementar uma política 
de humanização do atendimento à população usuária dos serviços de saúde do Brasil e, 
conseqüentemente, ampliação da capacidade resolutiva desses serviços. 

No que se refere às UBS, propomos a ampliação de seus pressupostos relativos à 
questão da percepção: para que haja atendimento de qualidade é necessário acolher 
bem o usuário e descobrir o que a população sabe, quais são suas percepções (e as 
representações sociais nos auxiliam inquestionavelmente neste tipo de investigação) a 
respeito dos fenômenos, dos espaços, do meio ambiente e de si mesmas. É um equívoco 
pensar que ao fazer isto, o profissional de saúde contribui para aumentar as filas nas 
UBS, diminuindo a agilidade dos procedimentos. Nesta dinâmica, o atendimento 
tradicional vai sendo substituído paulatinamente pelo atendimento humanizado, 
ampliado, num processo de construção coletiva.  

Além disso, outro obstáculo a ser vencido neste contexto é a racionalidade, que 
tende a fazer com que a relação dos profissionais seja com a “ doença”  e não com as 
pessoas, racionalidade esta da qual identificam-se resquícios, embora se reconheça a 
importância de se levar em consideração fatores ambientais na compreensão da saúde 
individual e coletiva. 

Todavia, percebemos a preocupação da saúde com as relações indivíduo/sujeito x 
meio:  

“O Brasil apresenta ainda insuficiências e desigualdades na distribuição dos 
serviços de saneamento básico. Grande parte dos esgotos não é tratada, a 
disposição ou destino dos resíduos sólidos é inadequada, prejudicando a 
eficiência das políticas de outros setores, como a saúde e o meio ambiente.” 
(SAÚDE BRASIL 2004, 2004, p. 3). 

A educação popular tem-se mostrado importante instrumento de integração e 
transformação do setor saúde no Brasil, uma vez que a “participação popular facilita a 
interdisciplinaridade.” (VASCONCELOS, 1999, p. 189). 

“(...) uma preocupação metodológica fundamental para a educação popular é a 
criação de espaços em que educandos e educadores possam, pelo diálogo, 
debruçar-se sobre questões importantes na busca de melhores condições de 
vida.” (VASCONCELOS, 1999, p. 189). 

Outras determinações governamentais extremamente positivas em relação à saúde 
e sua relação com o meio ambiente têm como objetivos articular e garantir ações de 
promoção ao ambiente saudável, de acordo com o estabelecido pela Agenda 21, por 
meio de (citamos apenas alguns):  

(...) aumento da oferta de serviços adequados de saneamento ambiental 
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento domiciliar, limpeza 
urbana, tratamento e destinação final adequados de resíduos sólidos e 
drenagem urbana ambientalmente sustentável); políticas de conservação dos 
recursos hídricos; controle do uso de produtos químicos; atribuição de 
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responsabilidade solidária aos governos pela destinação e processamento final 
dos resíduos sólidos (...) cabendo aos municípios a responsabilidade direta sobre 
a gestão do sistema, os quais devem estimular, implementar e garantir a coleta 
seletiva de lixo e sua conseqüente reciclagem (...) controle do desmatamento (...) 
implementação de ações intersetoriais de fiscalização de todas as áreas verdes, 
reservas naturais e aqüíferas nas três esferas governamentais, entre outros. 

Estas propostas do poder público, cujo ícone é a descentralização, dá estímulo aos 
municípios para desenvolverem políticas locais de desenvolvimento sustentável, tanto para 
as comunidades urbanas como rurais, tendo como princípios orientadores aqueles que 
fundamentam o SUS.  

As ações integradas do Ministério da Saúde com o Ministério da Integração 
Nacional visando o controle da qualidade da água, com ações de vigilância sanitária 
conforme estabelecido na legislação vigente (Portaria GM/MS n. 1.469/00) e a inclusão 
de preocupações com as bacias hidrográficas, ecossistemas específicos, dinâmicas 
populacionais (migrações), dinâmicas econômicas e produtivas (domínios de clusters 
tecnológicos, pólos e cadeias de produção) contidas nas propostas de revitalização do 
SUS representam um enorme avanço no que se refere às questões relacionadas à saúde 
humana e interações indivíduo/sociedade.  

O que falta, a nosso ver, é propor iniciativas que priorizem a percepção do meio 
ambiente para que conheçamos a realidade das comunidades e, a partir dela, construir 
efetivamente uma proposta de intervenção factível e transformadora dessa realidade que 
“pudesse servir para libertar o indivíduo/sujeito dos seus opressores e pudesse servir para 
a emancipação do homem, para a sua humanização” (BERBEL, 1999, p. 2).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante muitos anos, a Geografia da Saúde restringiu-se à análise de dados 
epidemiológicos. Nossa proposta é sugerir uma nova linha de atuação que vise a 
melhoria dos serviços de saúde no Brasil a partir dos postulados teóricos da Geografia da 
Percepção do Meio Ambiente e da Cognição Espaço-Ambiental, utilizando como 
metodologia de análise a Teoria das Representações Sociais. Trata-se de estudo de caso 
das UBS no Distrito Federal e a relação que a comunidade mantém com elas. 
Metodologicamente, nosso trabalho teve início na análise comparativa da relação do 
“ lugar posto de saúde”  à época da vacinação infantil e a relação do “ espaço UBS”  
fora desta época no ano. Defendemos que as UBS devem ser um lugar de troca de 
saberes, de diálogo de consciências, ambiente propício para a educação permanente em 
saúde e educação popular e para a construção de cidadania, com o propósito de 
transformá-la em um lugar de diálogo, integração e troca de saberes. 

Sabemos que a escola é um dos meios pelos quais podemos “educar” as pessoas 
sobre diversos assuntos. No entanto, defendemos que as UBS também deveriam ampliar 
suas ações educativas no que se refere ao meio ambiente voltadas para a comunidade 
com o propósito de promover uma verdadeira participação popular em saúde, cujos 
objetivos estão voltados para a percepção do meio ambiente e cognição espaço-
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ambientais e, conseqüentemente, para a vitalização de uma relação lugar (UBS) x 
comunidade. 

Não se trata de exigir que a equipe de saúde domine o conhecimento 
especializado sobre a natureza, sobre questões urbano-ambientais, e sim de oferecer uma 
contribuição da Geografia às questões relacionadas à saúde. “ Porém, deve-se buscar a 
possibilidade de colaboração de profissionais de diferentes campos do conhecimento e 
isso requer, antes de tudo, um eixo de trabalho comum e muita clareza de sua própria 
atuação e dos seus limites”  (ALVES, 1996, p. 236).  
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