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RESUMO DO PROJETO 

O  trabalho  consiste  no  estudo  de  laboratórios  privados  especializados  em
análises clínicas, presentes em localidades periféricas do Recife, para o que
tais  podem trazer  de  melhorias  para  a  prevenção e  promoção a saúde da
população. Será realizado por meio de questionário inicialmente respondido por
biomédicos para descobrirmos as vantagens e desvantagens em atuar no setor
laboratorial  privado  presentes  em  localidades  periféricas.  Em  seguida  será
aplicado outro questionário  à população que recebe este atendimento,  para
observarmos o que possa ser acrescentado em nível de melhorias no serviço
prestado. Será feito com base em analisarmos quais melhorias os laboratórios
com preço de baixo  custo  podem trazer  à  população em vista  na  inclusão
social.

INTRODUÇÃO 

Este  projeto  visa  a  analisar  o  papel  dos  laboratórios  de  baixo  custo

presentes  na periferia  do  Recife.  Buscamos compreender  sua  função  tanto

para  os  biomédicos  recém-formados  quanto  para  uma  fatia  muito

representativa da população que não tem acesso aos estabelecimentos que

investem em equipamentos de última geração e divulgam o seu trabalho nas

mídias convencionais. 

O trabalho será desenvolvido por causa do notório viés social presente

no objeto  estudado e também pelo  fato  de  essa observação ser  capaz de

conduzir a um panorama mais amplo, capaz de traçar um diagnóstico valoroso

aos atores públicos e mesmo aos jovens profissionais, que visam a atuar com

maior independência e de modo inclusivo em termos sociais. 

O  projeto  será  desenvolvido  através  de  pesquisa  de  campo,  com  o

intuito  de  fazer  um  levantamento  quantitativo  dos  laboratórios  e  atores

envolvidos, análise bibliográfica direcionada a questões que envolvem temas

tão diversos quanto à Sociologia da Saúde e algo ainda muito  recente em

nosso país, mas que estes pesquisadores desejam conhecer de modo bastante

crítico e analítico: o capitalismo inclusivo.

DESENVOLVIMENTO  



De acordo com Souto (1987) pensar sociologicamente é algo que vem

da  vida  e  para  ela  retorna.  A  partir  desse  pensamento,  destacamos  a

importância da sociologia para a compreensão de relevantes aspectos da vida

em sociedade, dentre eles, a saúde pública.

Conforme a Organização Mundial  da Saúde (OMS) a saúde humana

corresponde ao bem-estar físico, social e mental. Portanto, os laços de ordem

social são previstos pelo órgão como condição básica à existência saudável

dos  seres  humanos.  A  nossa  preocupação  surge  exatamente  das

desigualdades ao acesso identificadas no Brasil  e  mais especificamente  no

Recife,  uma  metrópole  regional,  com  cerca  de  três  milhões  de  habitantes,

quando somados os números da região metropolitana da cidade, e um Índice

de  Desenvolvimento  Humano  (IDH),  comparado  a  países  nórdicos  em

determinadas áreas da zona sul da cidade e a países como Gana, na África, na

mesma área do município e há poucas quadras!

No centro de questões sociais de alta  complexidade,  nos deparamos

com uma nova realidade de Brasil.  Um país considerado emergente,  global

player e respeitado por nações até bem pouco, credoras. Entretanto, o que nos

chama  atenção  é  o  fato  de  que  a  desenvoltura  econômica  nacional,

apresentada por Procópio (2012) está longe de refletir uma melhor posição no

ranking mundial  do IDH. Um dos principais  aspectos de mensuração desse

índice é justamente a saúde pública, o que nos propomos a estudar através

deste projeto.

Prahalad (2005), com quem partilhamos visão, expõe os princípios do

capitalismo  inclusivo  e  defende  que  esse  é  um dos  caminhos  possíveis  à

melhoria  da condição de vida da população pobre mundial,  que representa

cerca de 80% dos habitantes da Terra. É diferente dafilantropia; é lucrativo e ao

mesmo tempo focado em benefícios à população de baixa renda. 

OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Geral 

Entender o papel dos laboratórios de análises clínicas privados em locais de

periferia do Recife para a promoção da saúde de indivíduos de baixa renda.



 Objetivos específicos 

a)Analisar o mercado de trabalho para o biomédico recém-formado;

b)Refletir  as  relações entre  o capitalismo inclusivo  e o  mercado de analise

clinicas da periferia do Recife;

c)  Compreender as relações entre os laboratórios privados da periferia  e  a

saúde pública;

d)Refletir a percepção da população local face ao trabalho dos laboratórios.

METODOLOGIA DO PROJETO 

Selecionaremos  10  laboratórios  privados,  especializados  em análises

clínicas, localizados em áreas periféricas (que abranjam as Zonas Norte, Sul e

Oeste do Recife, no total serão 250 pessoas, que voluntariamente responderão

a  um  questionário  (contendo  10  perguntas  objetivas)  para  obtermos  um

comparativo entre as respostas assinaladas pelos biomédicos e a população

que utilizou os serviços prestados. 

RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos  ao  final  deste  trabalho  consolidar  a  visão  crítica  dos

estudantes acerca do problema de pesquisa e também fornecer-lhes as bases

da  construção  científica,  identificando  o  quantitativo  de  laboratórios  que

funcionam na periferia do Recife, além do número de biomédicos e pacientes

envolvidos  no  processo.  Esperamos  ainda  produzir  ao  menos  um  artigo

científico a ser publicado em veículo cadastrado no Portal CAPES e conduzir

os estudantes rumo a Programas Stricto Sensu. 
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