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Resumo 
O deslocamento de pessoas para outros locais em busca de melhor qualidade de vida torna-se fator 
determinante na organização espacial das cidades que precisa se adaptar para recebê-las. Em 
função disto as ofertas nos serviços de saúde promovem um grande fluxo de pessoas tornando o 
ambiente socioespacial bastante expressivo. Baseado nessa concepção a presente pesquisa tem 
como objetivo geral, analisar o processo de (re) produção do espaço a partir do serviço de saúde no 
bairro Manguinha no município de Floriano (PI). Trata-se de um estudo exploratório de abordagem 
quali-quantitativa, seguido de revisão bibliográfica, coleta de pontos por meio do GPS, tabulações de 
dados através de questionários e entrevistas com os gestores. Assim o bairro se destacou por uma 
enorme variedade de fluxos migratórios, atividades subsidiarias e um elevado grau de satisfação por 
parte dos usuários. Dessa maneira o papel dos gestores foram fundamentais para a concretização 
desta pesquisa, dando ênfase que eles atuam como agentes modeladores e transformadores do 
espaço, no que diz respeito a prestação de serviços de saúde, que em decorrência de uma 
localização estratégica com proximidades ao Hospital Regional, permitiu a formação da área 
especializada em saúde no bairro em questão. 
 
Palavras chave: (re) produção. Organização do Espaço. Geografia da Saúde. Serviços de Saúde 
 
 
Abstract 
The displacement of people to other places in search of a better quality of life becomes a determining 
factor in the spatial organization of cities that need to adapt to receive them. Because of this, the 
offerings in the health services promote a great flow of people making the socio-spatial environment 
quite expressive.Based on this conception the present research has as general objective, to analyze 
the process of (re) production of the space from the health service in the neighborhood Manguinha in 
the municipality of Floriano (PI).This is an exploratory study of a qualitative-quantitative approach, 
followed by a bibliographical review, collection of points through GPS, tabulations of data through 
questionnaires and interviews with managers.Thus the neighborhood was distinguished by a huge 
variety of migratory flows, subsidiary activities and a high degree of satisfaction on the part of the 
users.In this way, the role of the managers was fundamental for the accomplishment of this research, 
emphasizing that they act as modeling and transforming agents of the space, regarding the provision 
of health services, which due to a strategic location close to the Regional Hospital , Allowed the 
formation of the specialized health area in the neighborhood in question. 
 
Key works: (re) production. Organization of Space. Health Geography. Health Services 
 
 
Introdução 
 
 O deslocamento de pessoas para outros locais em busca de melhor qualidade de vida torna-
se fator determinante na organização espacial das cidades que precisam se adaptar para recebê-las. 
Muitas vezes esses deslocamentos são motivados pela necessidade de atendimento médico, pois a  
maioria dos centros urbanos brasileiros não possui infraestrutura adequada para atender as 
diferentes demandas. 
 Nesse sentido, o grande fluxo migratório de pessoas entre as cidades, em sua maioria, no 
setor supracitado são pendulares, ou seja, os indivíduos se deslocam em busca do serviço e 
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retornam para o seu local de origem. Em função disto percebe-se que as ofertas nos serviços de 
saúde além de promover um grande fluxo de pessoas torna o ambiente socioespacial bastante 
expressivo e dinâmico. 

 Baseado nessa concepção a presente pesquisa visa abordar a organização espacial do setor 
saúde no Município de Floriano (PI) no bairro Manguinha na perspectiva da análise da geografia da 
saúde. Deste modo, seguem-se os seguintes questionamentos: por que os serviços de saúde 
localizam-se de maneira mais intensa e significativa no bairro Manguinha, zona sul da cidade e não 
em outro bairro? E quais as transformações espaciais decorrentes desses serviços? 

Essa pesquisa tem como objetivo geral, analisar o processo (re) produção do espaço a partir 
do serviço de saúde no bairro Manguinha, na cidade de Floriano (PI). Delimitando-se como objetivos 
específicos estabelecer um diálogo entre as diferentes correntes de pensamento acerca da produção 
do espaço geográfico a partir do levantamento teórico sobre o tema; conhecer os fatores e as 
atividades subsidiárias que contribuíram para a especialização espacial do bairro e identificar os 
fluxos espaciais que surgiram a partir do serviço de saúde no bairro Manguinha. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 
 O recorte temporal da pesquisa abrange o período entre os anos de 1981 a 2015, devido ao 
significativo desenvolvimento do setor de saúde no bairro nestas ultimas três décadas. Utilizou-se da 
abordagem quali-quantitativa, e dos procedimentos de revisão bibliográfica com identificação de 
fontes sobre o processo de (re) produção do espaço aplicado à realidade do Município de Floriano 
(PI) especificamente no bairro Manguinha, perfazendo uma discussão teórica acerca do tema, para 
compreensão da área estudada. 

Em segunda fase colheu-se pontos com receptor GPS (Global Position system) e registro 
fotográfico, para que, com posse das coordenadas geográficas utilizando softwares como o QGIS 2.4 
e ARCGIS confeccionar mapas representando a área estudada e a distribuição das clínicas, 
laboratórios e hospitais (CLHs) na mesma. 

Na terceira etapa foi realizada a pesquisa de campo para a observação direta e aplicação de 
questionários semiestruturados com os usuários dos serviços de saúde prestados no bairro, roteiros 
de entrevistas semiestruturadas com os gestores das CLHs, bem como um breve relato do presidente 
da associação de moradores do bairro Manguinha para melhor explicitação da fundação do mesmo.  

Foram feitas no total dezoito (18) entrevistas que corresponde a 100% do universo amostral, 
envolvendo os proprietários, gestores e administradores das CLHs, e demais serviços de saúde na 
área estudada, e aplicado noventa (90) questionários, todos direcionados aos usuários dos serviços 
de saúde no bairro, através de perguntas abertas e fechadas aos sujeitos, permitindo alcançar 
esclarecimentos acerca dos serviços prestados, bem como, aspectos que irão dar anseio a visão 
teórica do pesquisador.  

A quantidade de questionários descrita é a multiplicação do total de serviços de saúde 
prestados (vezes) cinco (5) pelo fator de análise para a tabulação.  

A coleta de dados partiu também através de pesquisas no Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), hospitais públicos e privados, clínicas e laboratórios especializados a fim de 
destacar os fluxos espaciais do sul do estado do Piauí, Maranhão e municípios adjacentes que 
buscam o setor saúde para uma melhor qualidade de vida. 
 Dessa forma, o caráter exploratório torna-se o tipo de pesquisa adequado, para fazer um 
percurso pelo bairro em busca dos setores de saúde de forma prospectiva.  

Trata-se de um estudo de abordagem quali-quantitativa, pois há um consenso, quanto à ideia 
de que as mesmas devem ser encaradas como complementares, ao invés de concorrentes 
(MALHOTRA, 2001; LAVILLE & DIONNE, 1999).  A pesquisa qualitativa será utilizada, para explicitar 
os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa. Em suma a modalidade da pesquisa configura-se 
nas seguintes etapas 
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Os serviços de saúde na (re) produção do espaço geográfico na ótica da geografia da saúde 
 

Para a compreensão da saúde na reprodução do espaço geográfico faz-se necessário, 
compreender o processo de transformação e fragmentação da paisagem urbana, no que diz respeito 
a construções de novos prédios para o crescimento deste setor e nas demandas externas, aonde 
esta modificação vem provocar gerações de empregos e rendas. 

A relação espacial do setor saúde pode ser percebida como o local onde as pessoas 
procuram melhoria da saúde e trabalham. Os espaços urbanos saudáveis promovem uma grande 
particularidade pelo fato de transformar esses setores como forma de progresso e desenvolvimento 
das cidades. Na relação entre a saúde e a geografia busca-se verificar a espacialidade dos setores 
de saúde. Em conformidade com, Costa (2014, p. 24). 

 
Pode-se entender que o espaço representa o estado de saúde-doença de um 
determinado grupo social e sabe-se que o espaço, como meio de interação entre o 
homem e natureza é o principal objeto de estudo da geografia. Assim, compreende-
se que a saúde e o espaço são elementos de interesse comum, que possuem uma 
forte articulação. 

 

Nesse sentido, a Geografia da Saúde surge como dinâmica multidimensional, sendo 
considerada como o equilíbrio e a harmonia de todas as possibilidades do ser humano (biológicas, 
psicológicas e antropológicas) e está subjacente a uma dimensão potenciada da busca pela melhoria 
da qualidade de vida. Nesse contexto, Picheral (2001), apud Nogueira (2010, p.38) argumenta que. 
 

No início deste milénio, o geógrafo tende a propor uma visão diferente da saúde: 
uma visão que não é exclusivamente biomédica, mas também social cultural e 
comportamental sustentada em preocupações com os problemas da organização do 
espaço e do ordenamento do território. 
 

Nessa linha de pensamento os estudos relacionados à geografia da saúde, o espaço não é 
avaliado apenas como campo das relações sociais, mas também componente ativo e condicionante 
do território. Incluir o processo de ocupação e organização do espaço geográfico em diferentes 
tempos e lugares é imprescindível para perceber a linha norteadora do ambiente para com a 
sociedade. 

A nova qualificação do termo geografia da saúde é algo mais sistêmico, onde há também 
preocupação em constituir uma área científica interdisciplinar, agregando múltiplos domínios 
científicos como as (, Ciências da Terra, Ciências Sociais e Ciências da Saúde). 
Conforme a Constituição Brasileira de 1988: 
 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação. (BRASIL, 1988, art. 196). 
 

É indispensável que haja ações no que diz respeito a saúde e aos espaços em que as CLHs 
se concentram, logo em  virtude da implantação de proteção nessas áreas geralmente concentram-se 
círculos geradores de exclusão na dinâmica social. 
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 Aprimorar e reduzir as desigualdades sociais e ao mesmo tempo estender discursões sobre 

a importância da geografia da saúde especialmente em relação aos espaços e aos programas 
públicos e/ou privados representa implicações na qualidade dos serviços prestados bem como na sua 
organização espacial.  

As qualidades dos serviços de saúde estão sujeitos a avaliações dependendo de como os 
atuantes sociais, no caso os usuários, profissionais e servidores estabelecem suas práticas e 
condutas no que tange a realização do seu exercício no campo de trabalho. Para compreender a 
relação entre espaço e os serviços de saúde. Costa (2014.p 29) afirma que: 

 
No que se refere ao estudo da relação entre o espaço e os serviços de saúde, pode-
se afirmar que o espaço é o meio onde se localizam e distribuem os serviços e os 
estabelecimentos de saúde, que dão suporte na busca de soluções para os 
problemas e necessidades da população. 

 

A autora comenta que para haver a interação entre o espaço a sociedade e os serviços de 
saúde fazem-se necessários entende-los como uma condicionante ou trio onde os agentes sociais 
participam ativamente do processo fazendo proveito dos serviços de saúde. 

Os serviços de saúde são componentes do capital mercantil, onde são frutos que se 
preocupam com a concretização da livre circulação capitalista. Por sua vez oriundos de um ciclo 
produtivo que são causadores estimados a progredir com o processo de circulação de bens e 
serviços na área da saúde, não deixando de promover e possibilitar alternativas que visem a melhoria 
da qualidade de vida da população local e regional. 

A fase de desenvolvimento da geografia da saúde vem sendo difundida aos poucos, 
inicialmente com a necessidade de ampliação do campo da geografia médica, mas, devido a fatores 
socioeconômicos, ela passa a obter aspectos metodológicos e conceituais no que concerne à 
geografia dos sistemas de saúde. 

Acredita-se que uma das condições para a contribuição da relação entre geografia, serviços 
de saúde e organização do espaço, vem da própria valorização do campo saúde e a necessidade de 
se estudar os locais, onde o enfermo obtém atendimento médico hospitalar, na ajuda para adquirir 
conhecimentos de maneira ampla e simplificada. Concorda-se com Campos e Macedo (1997p. 36) 
quando garantem que: 

 
As condições do meio influenciam positivamente ou negativamente na saúde. Uma 
vida saudável depende, além dos fatores genéticos e serviços de saúde pela 
combinação interativa, do acesso às facilidades médicas [...] er das condições 
adequadas de saneamento. 
 

Deste modo, as condições de saúde humana dependem também da oferta e demanda dos 
serviços de saúde, pois o contato entre saúde, ambiente e espaço, instiga também quais os atuais 
problemas que a humanidade vem passando. 

Portanto o espaço recebe uma maior elevação no ajuste de diferentes unidades, e em razão 
disso, cada unidade espacial se torna propagadora de ocupações para atender a demanda da 
população enquanto a geografia da saúde propõe uma avaliação nos serviços de saúde fornecendo 
base para a análise espacial. 
 
 
A (re) produção do espaço geográfico na cidade de Floriano (PI) com enfoque nos serviços de 
saúde: o bairro manguinha em questão: Localização e caracterização da área de estudo 

 
Floriano (PI) localiza-se no Sul do Estado e conta com uma população de aproximadamente 

58.803 habitantes segundo a estimativa do IBGE 2015. Estando situado na Zona Fisiográfica do 
médio Parnaíba, à margem direita do rio, em frente ao município de Barão de Grajaú, no Estado do 
Maranhão. 

Na zona Sul de Floriano-PI está situado o bairro Manguinha com aproximadamente 3.055 
hab. (três mil e cinquenta e cinco habitantes) (dados da Associação de Moradores, Agosto de 2015).  
 Assim, a cidade de Floriano conta com pelo menos três rodovias que faz a interligação aos 
municípios circunvizinhos e perpassa ao bairro em questão, assim promovendo a circulação da 
mobilidade urbana e o escoamento de bens e serviços que são encontrados na cidade.  As rodovias 
estaduais e interestaduais são importantes para o crescimento econômico e social do estado, uma 
vez que foram criadas com a finalidade de constituir as conexões entre diferentes espaços do 
território brasileiro. 
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O desenvolvimento econômico e especializado do bairro manguinha em Floriano (PI), está 

direcionado a facilidade de entrada e acesso devido aos fluxos espaciais que dependem das rodovias 
para o tráfego de veículos e pessoas, como mostra a figura 01. 

 
Figura 01 - Delimitação do município de Floriano (PI) e bairro Manguinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Santos, 2016. 
 
 

O nome do bairro originou-se da grande quantidade de árvores frutíferas da espécie 
Mangifera que predominavam na área. O bairro citado teve como primeiros moradores os povos 
zinidores, de descendência africana que com a chegada de novos povos e a compra de terrenos por 
estes no bairro, os zinidores não permaneceram e se mudaram para outro bairro da cidade 
denominado Irapuã II, pois os terrenos nesse bairro eram menos valorizados. 

O processo de especialização deste bairro da cidade, expressa um fenômeno chamado 
produção do espaço onde o objeto de estudo geográfico se dá por sua organização espacial. Corrêa, 
(1986, p. 54) “afirma que a organização espacial é a segunda natureza, ou seja, a natureza primitiva 
transformada pelo trabalho social”. Fato este que ocorreu no bairro Manguinha que ao longo da 
organização espacial de Floriano especializou-se em saúde sendo moldado pelo trabalho humano 
para adquirir esta função. Através da organização espacial é possível entender as ligações entre 
capital e estado, reflexos socioeconômicos e as análises das relações espaciais pela própria 
sociedade. 

Segundo a classificação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 
município de Floriano está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano, com 
IDH entre 0,5 e 0,8. Em relação aos outros municípios do Estado do Piauí, Floriano tem o 2º melhor 
Índice de Desenvolvimento Humano do Estado. 
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A organização do espaço local e a geografia da saúde 

 
Hodiernamente, Floriano – PI atende uma grande demanda de setores como comércios e 

serviços, nas áreas de saúde e educação. O bairro Manguinha é bem visto no setor da saúde, pois lá 
estão situados o Hospital Regional Tibério Nunes, o Hemocentro Regional, Gastroclínica, Posto de 
Saúde Helvídio de Holanda Barros, Hospital de Olhos Bucar, Hospital João Paulo II, dentre mais 
alguns consultórios dentários, clínicas e laboratórios.  

Sua sede é o ponto de convergência de vasta área do sul do Piauí e Maranhão, sendo 
chamada de Princesa do Sul, destacando-se por sua grande vocação na área comercial, além de vir 
despontando como polo de saúde da microrregião do estado. Percebe-se assim, que o setor da 
saúde está concentrado, sobretudo em um bairro, fator este que a população não procura instigar 
sobre o espaço que delimita a área local, e os fluxos migratórios que são bastante relevantes nesse 
ambiente. 

  Reconhecemos que com a migração espacial de outros polos para este setor contribuiu para 
o aumento significativo da economia, trazendo benefícios como, por exemplo, atividades subsidiárias 
e terciarias, e que estas por sua vez estão relacionadas com o comercio, prestações de serviços, 
transportes, indústrias, transformações de matéria prima dentre outros que fazem parte do âmbito 
financeiro relacionado ao espaço. Para que não ocorra criação de subcentros especializados em um 
só bairro, mas para que haja uma progressiva (re) organização em locais com posição geográfica 
favorável é necessário que haja uma melhor distribuição de renda para a população. 

Logo, porque o homem está no centro da discussão do espaço, na posição de sujeito, não 
apenas porque nele habita, mas porque é resultado da sua produção (CARLOS, 1992). Deste modo, 
a relação entre organização do espaço nos setores saúde, aponta questões referentes aos serviços 
em total espacialidade geográfica. Em consonância com Gondim et al. (2008, p. 238). 

 

Uma população específica, vivendo em tempo e espaço singulares, com problemas 
e necessidades de saúde determinados, os quais para sua resolução deve ser 
compreendida e visualizada espacialmente por profissionais e gestores das distintas 
unidades prestadoras de serviços de saúde. 

 
Nesse sentido, os estudos provenientes da geografia da saúde têm muito a contribuir para 

que os gestores e profissionais das unidades de saúde venham a compreender a espacialização dos 
fenômenos.   

Deste modo as unidades prestadoras de serviços de saúde, sejam elas publicas ou privadas, 
devem contribuir de alguma maneira para que os elementos do espaço sejam vistos nas mais 
variadas formas e funções, seja com aspectos positivos ou negativos do sistema.  

Assim as instalações que compõe a dinâmica dos serviços de saúde dão origem a novos 
movimentos de pessoas que acontecem em um determinado espaço, trazendo consigo redes e 
fluxos, comumente chamados também de migrações pendulares.  

O uso do geoprocessamento, aplicado aos serviços de saúde, torna-se importante por 
permitir indicadores espaciais como, por exemplo, a localização e distribuição contribuindo para um 
diagnóstico mais exato, como mostra a figura 02 a seguir indicando os pontos das CLHs e a 
delimitação do bairro Manguinha. 
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Figura 02 - Mapa de localização das CLHs no bairro Maguinha em Floriano (PI) – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No quadro 01 é possível observar todas as CLHs contidas no bairro Manguinha, suas 

coordenadas geográficas em latitudes e longitudes para se ter conhecimento da distribuição espacial 
exata dos serviços de saúde. Assim, apresentando suas respectivas denominações como elementos 
que compõem esta estrutura, constituída por um conteúdo socioespacial, conforme cada localidade. 
 
Quadro 01 – Coluna de denominação das CLHs quanto sua coordenada geográfica 

 

1. Hemocentro Regional Lat:06°46’14.17” S Long:43°01’44.39” O 

2. Medical Center Lat:06°46’12.65” S Long:43º01’41.48” O 

3. Laboratório CD cito Lat:06°46’11.87” S Long:43º01’41.61” O 

4. Dr: Wilon Soares (Cirurgia Geral) Lat:06°46’11.42” S Long:43º01’34.53” O 

5. Casa da Gestante, Bebê e 
Puérpera (CGBP). 

Lat:06°46’12.55” S Long:43º01’30.80” O 

6. Gastroclínica de Floriano Lat:06°46’20.91” S Long:43º01’40.25” O 

7. Laboratório CACE Lat:06°46’20.50” S Long:43º01’40.34” O 

8. Clinica Salomão Aires Jr Lat:06°46’19.77” S Long:43º01’40.14” O 

Sistema de Coordenadas Planas UTM 
Meridiano Central:45º Oeste 
Datum: SIRGAS 2000 
Fontes: Shapes – IBGE/Prodater 
Elaboração Wanderson Benigno dos Santos 
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9. Ciamo – laboratório Lat:06°46’19.32” S Long:43º01’40.28” O 

10. Dr.Heládio Neiva castro-
consultório odontológico 

Lat:06°46’19.24” S Long:43º01’39.06” O 

11. Hospital João Paulo II Lat:06°46’19.78” S Long:43º01’38.80” O 

12. Clínica Dr Francisco Almeida – 
Radiologia e Ultrassom 

Lat:06°46’19.02” S Long:43º01’36.20” O 

13. Hospital Regional Tibério Nunes 
(HRTN) 

Lat:06°46’18.08” S Long:43º01’44.01” O 

14. Psiquê – Clinica de psicologia Lat:06°46’11.10” S Long:43º01’45.32” O 

15. Clinica Sandra Azevedo-
Fisioterapia 

Lat:06°46’20.64” S Long:43º01’47.21” O 

16. Hospital de olhos bucar Lat:06°46’23.96” S Long:43º01’47.67” O 

17. Nefroclínica Lat:06°46’37.31” S Long:43º01’37.99” O 

18. Posto de Saúde Helvídio de 
Holanda Barros 

Lat:06°46’29.23” S Long:43º01’38.84” O 

Fonte: Santos,2016. 

 
Neste aspecto o bairro Manguinha como polo de saúde em Floriano, contabiliza-se no ano de 

2015 18 (dezoito) estabelecimentos, estando inclusos, laboratórios, hospitais públicos e privados, 
clínicas, e posto de saúde. 

A ampla variedade de especialidades na área da dos serviços de saúde, reforçam a hipótese 
de que o bairro Manguinha em Floriano é um bairro especializado, uma vez que as CLHs sempre 
procuram buscar alternativas para melhorar a qualidade dos sistemas e serviços, como os convênios 
e parcerias com órgãos e as casas de apoio.  
 
 
Fatores e atividades subsidiárias que contribuíram para a especialização espacial do bairro 
Manguinha. 
 

No processo de (re) produção do espaço surgem-se ou se reproduzem atividades 
econômicas que desempenham papel específico na organização espacial como os serviços de 
saúde, e a partir destes nascem serviços subsidiários atraídos pela lógica do capital. O bairro 
Manguinha dispõe de uma variedade de serviços de saúde bem significativa fato que o faz se tornar 
especializado nesta área impulsionando a criação de atividades subsidiarias.  

Nesse ângulo, a ampliação de outras atividades recai no setor da saúde com o propósito de 
criar subsídios que complemente as atividades prestadas, fazendo com que os usuários contem com 
uma ampla oferta de atividades especializadas. Deste modo ao analisar as novas atividades 
reprodutivas, é necessário entender esse setor como resultado de uma reestruturação organizada, 
tendo como fator de desenvolvimento econômico a necessidade de agregação dos serviços em um 
só lugar, evitando a dispersão dos usuários e tendo maior representatividade na economia local e 
regional. 

O gráfico 01 demonstra essa situação acerca da percepção dos gestores se houve 
surgimento ou não de novas atividades subsidiárias. 
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Gráfico 01 – Surgimento de atividades subsidiaria ligada a economia 
depois da implantação das CLHs segundo percepção dos gestores. 
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                       Fonte: Santos,2016. 

 
 Ao analisar essas informações, nota-se que a maioria dos gestores (61%) perceberam que 

após a implantação de suas CLHs surgiram outras atividades de subsidio econômico no bairro 
Manguinha. Na tabela 01 está expresso essas atividades e pode-se perceber que as mesmas 
possuem ligação direta com os serviços de saúde. A tabela a seguir mostra as descrições obtidas por 
meio das entrevistas. 

 
 

Tabela 01 – Atividades subsidiarias que surgiram pós-implantação das CLHs 

 
Atividades pós-implantação das CLHs N° de vezes citadas 

- Esportes 3 

- Farmácias 5 

- Lanchonetes 5 

- Funerárias 2 

- Restaurantes 3 

- Outros 6 

                    Fonte: Santos,2016. 

 

Um aspecto favorável para a especialização do bairro Manguinha é o surgimento de serviços 
complementares a favor do bem estar social e empresarial, como as farmácias, academias e 
distribuidoras de materiais e equipamento de saúde.  Na tabela 01, farmácias e lanchonetes 
predominam, com o número de vezes citadas mais elevado, sendo que ainda há prevalência de 
outras atividades subsidiarias como mercadinhos, distribuidoras de alimentos e distribuidora de 
equipamentos de saúde. Dessa forma, percebe-se que devido ao desenvolvimento dos serviços, 
houve a obrigação de se obter medicamentos e áreas para alimentação neste espaço. Em 
decorrência disto a quantidade de vezes citadas faz jus as atividades subsidiarias que surgiram pós-
implantação. 

Devido a este fator, o bairro Manguinha amplia seu serviços de forma diversificada e com alta 
veemência, estimulado pela implantação dos serviços de saúde e economia diferenciada, as 
facilidades ao acesso aos serviços de saúde é um fator que contribui para a adequação deste espaço 
com às novas especialidades que aparecerem ao longo do tempo. Levando em consideração a 
respeito das referências posteriores Sposito (2001, p.236) assegura que: 

 
                               

O aumento de números de áreas centrais produz duas dinâmicas econômico 
territoriais correlatas entre si: a descentralização territorial dos estabelecimentos 
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comerciais e de serviços e a recentralização dessas atividades. Essas dinâmicas 
ocorrem através de iniciativas de duas ordens que se dão simultaneamente: a de 
surgimento de novas atividades e estabelecimentos comerciais e de serviços fora do 
centro principal e a relocalização, em novos centros, de atividades e 
estabelecimentos que antes estavam restritos ao centro principal. 

                         
Diante do exposto acima acredita-se que  ocorreu uma reestruturação interna na cidade de 

Floriano, provocada pelas novas áreas centrais  promovendo fluxos de influencia comercial  de bens 
e serviços, impulsionando o surgimento e a ampliação de empreendimentos subsidiários na mesma 
localidade.   
 
 
Serviços de saúde: considerações sob a procura e demanda pelo atendimento médico 
 

O grande desenvolvimento do bairro Manguinha proporcionou uma popularização dos 
serviços oferecidos, e o mesmo passou a comportar cada vez mais, volume nas prestações de 
serviços contribuindo para uma maximização dos lucros, uma vez que, os serviços deste bairro em 
sua maioria atendem pelo SUS, não havendo grandes dificuldades em se obter acesso aos serviços 
privados pela população. Baseado nessa concepção os usuários que procuram os serviços 
oferecidos foram questionados quanto ao grau de satisfação relacionado à qualidade destes na área 
publica e na área privada. É o que mostra o gráfico 02 na sequência.  
 

Gráfico 02 – Grau de satisfação dos usuários em relação aos 
serviços de saúde prestados no bairro Manguinha 

 

0%

20%

40%

60%

Péssimo Regular Bom Ótimo

Público

Privado

 

                                 Fonte: Santos,2016 

 
 

No gráfico 02 nota-se o grau de contentamento quanto a quem busca os serviços de saúde. 
Foram questionados 90 usuários ficando evidente em suas respostas como se encontra o 
atendimento nos estabelecimentos públicos e privados no trecho estudado.  

Por conseguinte, percebe-se que cerca de 60% das pessoas afirmam que no setor público o 
atendimento é regular, sendo que somente 28% destes consideram regular a saúde em clinicas 
privadas. No que diz respeito ainda ao setor público o gráfico revela que o grau de insatisfação que 
predomina nessas instituições compreende cerca de 20%. 

Também é reconhecido que as clinicas privatizadas se sobressaem tendo maiores e 
melhores resultados, pois 53,4% dos usuários a qual indagou-se dizem que esta recepção é boa e 
mais de 10% consideram ótimo o tratamento oferecido nestes ambientes.  

Dessa maneira, ver-se que o setor privado oferece boas condições para quem busca por 
serviços de saúde proporcionando, além de um ambiente agradável, um sistema rápido e eficaz para 
aqueles que necessitam de um tratamento de qualidade.  Em conversação com as pessoas, as 
próprias relatavam que suas maiores insatisfações são referentes ao atendimento dos recepcionistas 
colocado em péssimas condições nos dois setores supracitados. 

 Nessa perspectiva, é de suma importância que estes profissionais avaliem seu trabalho e 
busquem por formação continuada, para que colaborem na condição de captar novos conhecimentos 
requalificando-se seu lado profissional rompendo com as acomodações de caráter rotineiro podendo, 
em consequência, implicar na perda do cargo referente à sua função. 
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Outro fator que implica na condição de melhoria dos serviços de saúde prestados no bairro 

Maguinha é a estrutura física interna das CLHs, citada por alguns usuários encontrando-se em baixas 
condições, mas nada que impeça o profissional da saúde desempenhar sua colocação.   

Em relação ao bairro como um todo, os fatores que implicam para uma melhoria do sistema, em 
concordância com os usuários, consiste em uma maior atenção para a rede de esgotamento sanitário, 
acessibilidade aos usuários com necessidades especiais, áreas para estacionamento já que ocorre uma 
superlotação em horários de maior expediente, placas de trânsito e segurança policial reforçada, pois 
alguns pacientes tiveram seus objetos e pertences furtados ao transitar no bairro em horários noturnos.  

Adotando esse raciocínio Chon (2003, p. 173) aborda que “A qualidade do serviço é um termo 
relativo que depende do tipo de serviço e do conceito envolvido. Cada tipo de serviço é avaliado por 
diferentes critérios’’. Sendo assim o autor aponta que cada serviço oferecido tem uma maneira 
diferente de ser avaliado, variando muito conforme a qualidade das prestações analisando o que os 
clientes e/ou usuários esperam para suprir suas precisões. 

De acordo com as considerações supracitadas acima, torna se necessário analisar o fluxo 
espacial de pessoas que se deslocam de seus municípios em busca de atendimento médico no bairro 
Manguinha em Floriano (PI). Deste modo o espaço torna-se resultado de fluxos e trocas 
permanecendo em processo de transformação continuo. 

Um dos fatores primordiais no fluxo espacial de pessoas para Floriano (PI) é o 
encaminhamento que os municípios adjacentes fazem, logo que parte de seus pacientes necessitam 
de tratamento avançado onde a cidade de origem não tem mão de obra qualificada suficiente para 
suprir a demanda. Sendo assim, a busca ativa por serviços médicos contribui para que bairro 
Manguinha estabeleça vínculos com a comunidade interna e externa objetivando promover a 
socialização acerca do direito à saúde. 

Para compreender essa demanda interna e externa é necessário que se entenda o processo 
de entrada dos usuários através da migração pendular, caracterizada pelo deslocamento diário de um 
município para outro, por razões de trabalho, educação e na busca de bens e serviços. 

Assim, os fluxos espaciais não incluem apenas o fato de considerar a migração pendular em 
si como um fator singular, mas como complemento das relações e interações espaciais. Por este 
motivo o deslocamento pendular tem sido crescente devido à organização dos serviços de saúde no 
bairro Manguinha o fez emergir com a implantação das CLHs como pode se observar os fluxos 
espaciais na figura 03. O quadro abaixo apresenta as seguintes denominações enumeradas de 
acordo com o mapa dos municípios adjacentes, estes componentes da migração pendular. 

 

Quadro 02 – Coluna de denominação dos municípios adjacentes enumerados na figura 03. 

MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO 

1. Buriti Bravo  MA 20. Ribeira do Piauí PI 

2. Colinas  MA 21. Pajeú do Piauí PI 

3. Sucupira do Norte  MA 22. Brejo do Piauí PI 

4. Pastos Bons  MA 23. São Raimundo Nonato PI 

5. Paraibano  MA 24. Canto do Buriti PI 

6. Passagem Franca  MA 25. Rio Grande do Piauí PI 

7. Sucupira do Riachão  MA 26. Itaueira PI 

8. São João dos Patos   MA 27. Canavieira PI 

9. Nova Iorque MA 28. Bertolínia PI 

10. Barão de Grajaú  MA 29. Manoel Emídio PI 

11. Amarante  PI 30. Sebastião Leal PI 

12. Francisco Ayres  PI 31. Uruçuí PI 

13. Arraial  PI 32. Landri Sales PI 

14. Nazaré do Piauí  PI 33. Antônio Almeida PI 

15. Oeiras PI 34. Porto Alegre do Piauí PI 

16. São Francisco do Piauí PI 35. Marcos Parente PI 

17. São José do Peixe  PI 36. Guadalupe PI 

18. Simplício Mendes  PI 37. Jerumenha PI 

19. Flores do Piauí  PI   

     Fonte: Santos,2016. 
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Figura 03 – Mapa de fluxos espaciais que surgiram com a implantação dos serviços de 
saúde no bairro Manguinha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Santos,2016. 

 

É evidente o aumento considerável do número de municípios adjacentes no entorno da 
cidade de Floriano-PI, observado na figura 03, indicando que a crescente demanda por serviços não 
se limita somente aos municípios piauienses, mas também boa parte de municípios da 
mesorregião

220
 leste maranhense, apresentando para o estado do maranhão uma situação 

desfavorável, que o aponta para uma possível carência no acesso aos serviços de saúde. Deste 
modo os usuários encaminhados dos munícipios piauienses declararam que Floriano é a cidade do 
estado com limites mais próximos embora estejam localizados em outra mesorregião, uma vez que o 
setor saúde se tornou referência devido ao reflexo da ampla interação circunvizinha.  
 
 
Considerações Finais 
 

Apreende-se neste trabalho que os estudos da Geografia da saúde foram aprimorados pelas 
análises teóricas da (re) produção do espaço, estimulada pela rede de serviços de saúde no bairro 
Manguinha, esse fato se deu em decorrência de uma localização estratégica com proximidades ao 
Hospital Regional, o que permitiu a formação da área especializada em saúde no bairro em questão. 

Como a maioria das cidades piauienses e maranhenses são pequenas e não possuem 
hospitais que fazem tratamentos  avançados,  iniciou-se o fluxo de pessoas para esse município em 
busca de atendimento médico, bem como a necessidade que as mesmas tem de consumir remédios 
e derivados atraindo empresários privados que começaram a se instalar no bairro e atender essas 
pessoas. 

                                                           
220

 Criada pelo IBGE: Subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios com características próprias 
(físicas,  
socioeconômica, humana dentre outras). 
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Os serviços de saúde no bairro Manguinha estão dentro da distribuição espacial de Floriano, 

com a implantação das CLHs ocorreu à valorização do espaço no bairro, lembrando que os serviços 
de saúde estão sujeitos aos impactos de inovações que podem se organizar e reorganizar 
constantemente, fazendo parte de um conjunto de fatores que modelam e dinamizam o espaço cuja 
repercussão e destaque ocorrem principalmente com relação às cidades circunvizinhas do estado do 
Piauí e Maranhão, sendo ainda significativo a acolhimento a usuários de outras regiões. 

Nos períodos analisados, foram obtidos resultados que apontam principalmente o surgimento 
de diversos tipos de atividades subsidiarias, como áreas de alimentação e redes farmacêuticas, 
ambos decorrentes da expansão do número de estabelecimentos de saúde. Assim o papel dos 
gestores foram fundamentais para a concretização desta pesquisa, dando ênfase que eles atuam 
como agentes modeladores e transformadores do espaço, no que diz respeito a prestação de 
serviços de saúde. Dessa maneira há se uma necessidade de continuação deste trabalho por meio 
de uma maior investigação e aprofundamento das temáticas presentes.   

Diante do exposto acima, fica claro que o bairro Manguinha tornou se-polo municipal e 
intermunicipal de saúde em Floriano (PI), devido à reprodução do espaço e também a grande 
concentração de fluxos espaciais relativos à demanda dos municípios adjacentes, sendo de suma 
importância para as pessoas que buscam por um atendimento de boa qualidade e que ofereça 
condições necessárias em todos os aspectos sociais e econômicos. 
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Resumo 
A malária é uma doença endêmica na região amazônica no Brasil. No entanto, existem lugares de 
maior risco epidemiológico. O presente artigo tem como objetivo analisar a incidência de malária nos 
municípios do estado do Amazonas, entre o período de 2011 a 2015, a partir de dados secundários 
oriundos da principal plataforma de sistema de informações sobre saúde no Brasil, o DATASUS e o 
SIVEP-Malária principal base de dados nacional de malária. A partir dessa obtenção de dados 
referentes a doença, serão utilizadas técnicas de Georreferênciamento buscando a espacialização e 
um entendimento da situação epidemiológica nos diferentes aglomerados presentes no Amazonas. 
Como conclusões preliminares, é possível observar uma situação muito heterogênea da malária no 
território amazonense.  
 
Palavras chave: Geografia da Saúde. Malária. Amazonas. Malária na Amazônia Brasileira. 
 
Abstract 
Malaria is a disease endemic in the Amazon region in Brazil. However, there are places of greatest 
epidemiological risk. This article aims to analyse the incidence of malaria in the municipalities of 
Amazonas State, between the period of 2011 to 2015, from secondary data from the main platform of 
health information system in Brazil, the DATASUS and SIVEP-Malaria malaria database in Brazil. 
From that obtaining data on malaria will be used georeferencing techniques seeking spatialization and 
an understanding of the epidemiological situation of the disease in different clusters present in the 
Amazon. As preliminary findings, it is possible to observe a very heterogeneous situation of malaria in 
the Amazonian territory. 
 
Key works: Geography of health. Malaria. Amazon. Malaria in the Brazilian Amazon 
 
 
Introdução 

A malária é também conhecida popularmente como impaludismo, febre palustre, febre 
intermitente, tremedeira, batedeira e outros, é uma doença infecciosa, produzida por protozoários do 
gênero Plasmodium, e se caracteriza por acessos intermitentes de febre, calafrios, cefaleia e 
sudorese. Continua sendo uma das mais importantes doenças parasitárias e acomete anualmente 
milhões de pessoas, especialmente no continente africano. (BRUCE-CHWATT, 1985; SUAREZ-
MUTIS e cols., 2012). 

Seu agente etiológico são os parasitos da malária da família plasmodidae, gênero 
Plasmodium. Os plasmódios se caracterizam por apresentarem dois tipos de multiplicação: uma 
assexuada denominada esquizogonia, que ocorre no hospedeiro vertebrado (aves, répteis e 
mamíferos), e outra sexuada chamada de esporogonia, que se passa no hospedeiro invertebrado 
(mosquito do gênero Anopheles). 

No Brasil os principais vetores da malária são o Anopheles darlingi, e seus criadouros 
frequentemente são de águas limpas de baixa correnteza e sombreada, outra espécie encontrada no 
Brasil é o Anophele aquasalis, que predomina no litoral e tem preferência por criadouros de águas 
salobras. Popularmente no Brasil o vetor também é conhecido como carapanã, muriçoca, mosquito-
prego, suvela e pernilongo. Alguns fatores são necessários para que a espécie seja considerada 
como transmissora da malária humana, por exemplo: ser suscetível à infecção pelo plasmódio 
humano; ser antropofílico, ou seja, ter preferência por sangue humano; ter longevidade e alta 
densidade, entre outros. A maioria dos anofelinos tem hábitos crepusculares ou noturnos. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Seu modo de transmissão baseia-se na existência de uma fonte de infecção constituída de 
anofelinos infectados e de hospedeiros suscetíveis ao meio ambiente dos transmissores. A malária é 
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transmitida à pessoa sadia por meio da picada da fêmea infectada do anofelino, outros mecanismos 
raros de transmissão são: transfusão sanguínea, uso de seringas contaminadas, acidentes de 
laboratório e por ocasião de parto. As pessoas não-tratadas ou tratadas de forma inadequada podem 
ser fonte de infecção para o mosquito por um período que varia de um a três anos, conforme a 
espécie. O mosquito, por sua vez, permanece infectante enquanto ele viver. A transmissão por 
transfusão sanguínea pode ocorrer enquanto permanecer no sangue circulante, formas assexuadas 
do parasito. O sangue armazenado pode continuar infectante por cerca de 16 dias. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2006). 

De um modo geral, todas as pessoas, independente de sexo, cor, raça, faixa etária, são 
suscetíveis a essa parasitose. Os adultos em áreas de alta endemicidade, em que a exposição aos 
anofelinos infectantes é contínua por muitos anos, desenvolvem uma certa tolerância ou resistência à 
infecção, na região amazônica a bastante casos de pacientes assintomáticos, pois os mesmos criam 
uma certa imunidade para a doença ou então apresentam leves quadros de infecção. (SUAREZ-
MUTIS E COLS., 2012). Os problemas na área da saúde são inteiramente interdisciplinares, uma vez 
que se busca os determinantes para cada doença analisada, portanto, a Geografia pode contribuir 
para a identificação dos determinantes da saúde através da sua tradição histórica de estudos sobre 
as relações entre a sociedade e o meio ambiente. (MARQUES, R. D., 2015). 
 
 
Malária no Amazonas 
 

No Brasil, a distribuição geográfica da malária é extensa. A área endêmica original, delimitada 
nos anos 50 por meio de estudos entomológicos e detecção de casos, abrangia cerca de 6,9 milhões 
de km² do território brasileiro, dos estados amazônicos o Amazonas é o que concentra o maior 
número absoluto de casos de malária. Embora o país apresente uma extensa superfície de seu 
território onde há risco de transmissão de malária, algumas áreas geográficas apresentam níveis 
endêmicos diferentes na dependência da variedade e intensidade de associação dos fatores de risco. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Segundo o censo de 2010 do IBGE, o estado do Amazonas tem 3.483.985 habitantes, dos 
quais 2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na área rural. Foram identificados 65 grupos 
indígenas no Estado. É importante mencionar a relação que a população estabelece com o uso terra 
em suas práticas cotidianas, aonde em sua grande maioria estão ligadas a necessidades pessoais e 
coletivas; como a pesca, banho no leito do rio, plantação de alimentos, etc.; e a processos 
econômicos. Algumas dessas práticas geram transformações ambientais com riscos para a saúde. É 
o caso da poluição de corpos d’água pelo mercúrio dos garimpos; contaminação microbiana d’água 
por falta de infraestrutura de saneamento em zonas urbanas; a fumaça oriunda de queimadas pós-
desmatamento, gerando afecções respiratórias; alterações locais dos ciclos hidrológicos gerando 
criadouros de mosquitos (CONFALONIERI, 2000). 

O Amazonas possui características geográficas e ecológicas altamente favoráveis à interação 
do parasito (plasmódio) e do mosquito vetor (anofelino), como os fatores socioeconômicos (baixa 
renda, desemprego, condições de trabalho, moradia e migrações); políticos; socioculturais (nível 
educacional, hábitos e costumes culturais e religiosos); biológicos (população suscetível, agente 
etiológico e presença do vetor) e infraestrutura de Serviços de Saúde (insuficiência de serviços de 
saúde). Esses fatores irão contribuir para determinar um nível de endemicidade, classificados como 

áreas de baixo, médio e alto risco malarígeno. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  Em relação a 

população do Amazonas, podem se destacar os seguintes aspectos demográficos de importância: 
1) Baixa densidade demográfica regional (2,23 hab./km² - IBGE).  
2) Existência de um grande contingente de populações tradicionais (indígenas, ribeirinhos, 

seringueiros, garimpeiros, etc.) que subsistem de extrativismo e da pequena agricultura.  
3) Rendimento nominal mensal domiciliar per capita R$ 752. (IBGE – 2015). 
Esses determinantes tem uma relação direta com a incidência de malária, ou seja, são condições 

que aumentam a probabilidade de surgimento, agravamento e morte pela doença num determinado 
momento. O conhecimento dos fatores de risco de uma doença é condição fundamental para a 
classificação dos estratos, levando em consideração as características epidemiológicas destes, de 
modo a favorecer o desenvolvimento de ações de controle adequadas para cada situação. Em 
relação ao risco de uma população ter malária, o território brasileiro está dividido em quatro situações 
distintas, segundo o Ministério da Saúde: 

a) Áreas de alto risco malarígeno (corresponde a Incidência Parasitária Anual – IPA > 49.9) 
b) Áreas de médio risco malarígeno (corresponde a IPA de 10 a 49,9) 
c) Áreas de baixo risco malarígeno (corresponde a IPA de 0,1 a 9,9) 
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d) Áreas não-endêmicas (IPA=zero) 

Vejamos como essas situações são caracterizadas: 
Áreas de Alto Risco 
Transmissão intensa favorecida pelo tipo de ocupação das pessoas (extrativismo) ou situações como 
assentamento ou invasões onde a população está muito exposta ao risco, em virtude de: 

 População migrantes com escassa imunidade; 

 Altas densidades de anofelinos; 

 Moradias precárias que não oferecem proteções; 

 Alta incidência com óbitos devido ao difícil acesso aos serviços de saúde; 

 Carência de serviços de saúde e infraestrutura social; 

 Insuficiente participação da comunidade nas medidas de prevenção da doença; 

 Dificuldades operacionais para o desenvolvimento pleno de medidas de controle. 
Áreas de Médio risco 
Caracterizado por ocupações humanas mais estáveis, populações e migrações mais localizadas, 
habitações em melhores condições, menores densidade de anofelinos, áreas de transmissão bem-
delimitada, melhores condições para o desenvolvimento de medidas de controle, melhores 
infraestrutura dos serviços de saúde e maiores facilidades de comunicação. 
Áreas de Baixo risco 
Áreas de ocupação estáveis, baixa transmissão da malária, porém, continuam sendo receptivas e 
vulneráveis, considerando o potencial malarígeno, o que eventualmente pode dar origem a focos 
restritos. Nessa situação, é importante a manutenção de uma vigilância epidemiológica eficiente pelos 
serviços de saúde existentes. 
Áreas não-endêmicas 
Áreas onde a transmissão da malária foi interrompida. 
 
 
Medidas de controle 
 

O conhecimento técnico sobre o controle da malária vem se acumulando desde a 
antiguidade, passando pela descoberta do agente etiológico por Laveran, em 1880 e do mecanismo 
natural de transmissão por meio da identificação do mosquito do gênero Anopheles como vetor da 
doença, por Ross, em 1897. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

Do ponto de vista conceitual, há consenso a respeito de que os problemas representados 
pela malária já não comportam mais soluções que estabelecem, para todas as situações endêmicas, 
um único conjunto de objetivos, estratégias e ações de combate. A experiência do esforço de 
erradicação demonstrou que diferentes situações demandam o estabelecimento e a aplicação de 
distintos objetivos e medidas de controle e que eles devem estar ajustados às características 
epidemiológicas e entomológicas da endemia, em cada local onde a malária se transmite. 

O princípio estratégico fundamental das ações de controle da malária no Brasil consiste na 
adoção do diagnóstico precoce e no tratamento imediato dos casos da doença, como prática geral do 
controle e na escolha seletiva de objetivos, estratégias e métodos específicos de combate, ajustando 
às características particulares de transmissão, existentes em cada localidade. No entanto, devido a 
uma diversidade de situações maláricas existentes no território nacional, torna-se impossível definir 
objetivos e estratégias válidas para todas as situações. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Além do diagnóstico precoce e o tratamento imediato dos casos, a estratégia do CIM – 
Controle Integrado da Malária, prevê aplicação seletiva de medidas antivetoriais, orientadas para 
cada área específica que sejam de baixo custo, viáveis para que se possa obter uma eficaz, 
significativa e permanente redução da densidade de anofelinos de uma determinada área. 

As medidas antivetoriais disponíveis compreendem o manejo ambiental, o tratamento químico 
do domicílio (borrifações intradomiciliares com inseticidas de efeito residual), o tratamento químico de 
espaços aberto que compreendem as borrifações espaciais com aplicação de inseticida a Ultrabaixo 
Volume (UBV) e nebulização térmicas (Fumacê), além do tratamento dos criadouros. (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2002). 

A partir de julho de 2000, foi implantado o Plano de Intensificação das Ações de Controle da 
Malária (PIACM), que foi aplicado prioritariamente em 254 municípios da Amazônia Legal, visando, 
por intermédio de um compromisso político das três esferas de governo, a apoiar a estruturação dos 
sistemas locais de saúde, capacitando-os para a coordenação e execução das ações de controle da 
malária e, desta forma, fortalecer o processo de descentralização e garantir a sua sustentabilidade. O 
controle da malária enquanto ação básica de saúde, passa a ser responsabilidade de toda equipe de 
saúde estrutura da seguinte maneira: 
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 Unidades Básicas de Saúde 

 Médicos e Enfermeiros 

 Auxiliares de Enfermagem  

 Agentes de Endemias  

 Agentes Comunitários de Saúde  
 
 
Participação comunitária e mobilização social 
 

A promoção da saúde é desenvolvida por meio de ações comunitárias concretas e efetivas, 
no estabelecimento de prioridades, na tomada de decisão, na definição de estratégias e na sua 
implementação visando à melhoria das condições de saúde. Este é um processo de capacitação da 
comunidade, para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 
participação no controle desse processo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

As ações de controle da malária, a participação da comunidade e a mobilização social podem 
produzir mudanças no comportamento da população frente ao problema e influenciar nas decisões 
das instituições. Essa participação inicia-se com um processo de mobilização social, utilizando-se dos 
meios de comunicação disponíveis e adequados às comunidades, e, ainda, por intermédio de 
parcerias com outros segmentos da sociedade. É importante garantir e preservar a identidade 
antropológica e cultural, mas inserindo mudanças capazes de propiciar a melhoria das condições de 
vida e de saúde da comunidade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) 

No que diz respeito à malária, é necessário propiciar aos membros da comunidade, 
informações a respeito da doença, dos mosquitos transmissores e das medidas de prevenção e 
controle. É necessário que a comunidade, além das informações sobre a doença, tenha 
conhecimentos práticos para participar das ações de proteção e controle dos vetores e assim reduzir 
o contato homem/vetor, por meio de medidas simples de proteção individual e/ou coletiva e medidas 
de ordenamento do meio.  

 
 

Sistema Sivep-Malária 
 

Os sistemas de informações gerenciais servem para apoiar as ações que que permitem aos 
gestores, aos pesquisadores, aos órgãos controladores, à imprensa e ao público em geral analisar 
diversos cenários para subsidiar a tomada de decisões estratégicas. Esses sistemas procuram 
aproximar os dados das informações, as informações das decisões, as decisões das ações e as 
ações dos resultados. O Sivep-Malária é composto pelos módulos principais de notificação de casos 
e emissão de relatório, além de módulo auxiliares para cadastrar localidades, laboratórios, unidades 
notificantes e agentes notificantes. 

As informações sobre a doença são registradas no módulo de notificação, o qual é 
alimentado pela ficha de notificação. Nela são coletados os dados de identificação da unidade e do 
agente notificante; identificação do paciente; local provável onde ocorreu a infecção, resultado do 
exame laboratorial; esquema de tratamento utilizado. 

Dos 23 relatórios que o Sistema emite, o principal é o resumo epidemiológico, que permite 
avaliar a distribuição dos exames de sangue realizados e os casos detectados por buscas ativa e 
passiva. Pode-se verificar também os casos importados e os autóctones e outras informações como: 
lâminas de verificação de cura (LVC), espécie parasitária (P. falciparum, P. vivax e P. ovale), Índice 
Parasitário Anual (IPA), Índice Anual de Exames de Sangue (laes), Índice de Lâminas Positivas (ILP) 
e Índice de P. falciparum (IFA). 

Duas versões estão disponíveis: local e on-line. Em quaisquer das duas versões, os dados 
das notificações são centralizados em uma base nacional, permitindo aos usuários verificar a 
situação em todo o Brasil. 
 
 
Metodologia 
 

A partir das informações referidas a cima, o trabalho consistiu em georreferênciar casos de 
malária no estado do Amazonas, utilizando o Software de Geoprocessamento Arcgis 10.2 que 
permite o uso de informações cartográficas, sendo utilizado nesse trabalho o uso de mapas 
temáticos, aonde os valores são representados por barras e a partir do que está sendo representado 
analisar os resultados observados.   
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Com base no sistema Sivep-Malária foram importados os valores do Índice Parasitário Anual 

– IPA de cada munícipio do Amazonas no período de 2011 a 2015. A conceituação dessa informação 
baseia-se a partir do número de exames positivos de malária, pela população total residente no 
período e espaço geográfico determinado, vezes mil.  Exemplo: 

 
 
 

 
 
Sua interpretação estima o risco de ocorrência de malária, numa determinada população em 

intervalo de tempo determinado, e a população exposta ao risco de adquirir a doença. Conforme 
mencionado a cima, no Brasil os graus de riscos são expressos em valores do IPA: baixo (0,1 a 9,9) 
médio (10,0 a 49,9) e alto (maior ou igual a 50,0). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Vale mencionar que o uso da IPA servirá para analisar variações populacionais, geográficas 
na distribuição dos casos de malária, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e 
ambiental da doença, contribuir para a avaliação e orientação das medidas de controle vetorial de 
anofelinos e subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde 
direcionadas ao controle de doenças de transmissão vetorial. 

Uma de suas limitações é a sensibilidade do indicador ficar reduzida quando aplicado a 
grandes extensões geográficas, onde existam populações não expostas. Pensando nisso este 
trabalho tem como recorte geográfico todos os munícipios do Amazonas e suas respectivas formas 
de ocupação presentes no sistema Sivep-Malária: Assentamentos, Áreas Urbanas, Áreas Indígenas, 
Acampamentos e Garimpos. 
Esses aglomerados estão caracterizados da seguinte maneira:  

 Áreas Urbanas: bairro, conjunto habitacional, sede de cidade, centro de cidade, favela e 
cortiço. 

 Assentamentos: conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo Incra 
onde originalmente existia um imóvel rural pertencente a um único proprietário. Cada uma 
dessas unidades, chamadas de parcelas, lotes ou glebas são entregues pelo Incra a uma 
família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras vias. 

 Acampamentos: comunidades ocupantes de áreas não regularizadas pelo poder público ou 
por particulares. 

 Áreas Indígenas: aldeias e malocas.  

 Garimpos: áreas para exploração de minerais preciosos, como diamante e ouro. 
 
Análise dos dados coletados 
Após o levantamento de dados do Sivep-Malária pode ser relatado que cerca de 30 munícipios do 
Amazonas que possuem áreas indígenas apresentaram IPA de alto risco, ou seja, quase a metade 
dos munícipios do Amazonas possuem alto risco epidemiológico de malária nesse aglomerado 
estudado. Na análise dos mapas fica evidente que no ano de 2012 (mapa 2) ocorre o maior valor 
numérico do Índice Parasitário Anual - IPA em Áreas indígenas, com municípios apresentando 
valores superiores a 300 de IPA, no aglomerado Indígena, representado pela barra de cor vermelha. 
Nos anos seguintes os valores tendem a diminuir, mas há um crescimento no número de munícipios 
de alto risco, esse crescimento estar associado aos munícipios que em um determinado ano 
apresentavam IPA de médio risco e no ano seguinte apresentaram IPA de alto risco, por fim os 
munícipios que apresentavam baixo risco passaram a apresentar médio risco. Veja abaixo (tabela 1) 
o percentual do número de munícipios de alto e médio risco para malária em seus respectivos 
aglomerados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de exames positivos de malária x 1.000

População total residente no período determinado 
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Tabela 12: Percentual do número de munícipios que apresentaram alto e médio risco para 
malária em seus respectivos aglomerados 

 
 

 

Alto Risco Médio Risco Alto Risco Médio Risco Alto Risco Médio Risco Alto Risco Médio Risco Alto Risco Médio Risco

2011 3% 17% 32% 8% 50% 12% 3% 6% 4% 1%

2012 9% 19% 32% 9% 58% 14% 3% 3% 6% 1%

2013 9% 17% 35% 8% 62% 8% 1% 1% 6% 3%

2014 11% 9% 27% 11% 58% 12% 1% 4% 4% 1%

2015 11% 14% 24% 8% 50% 11% 1% 4% 6% 3%

Área Urbana Assentamento Área Indígena Acampamento Garimpo

 
 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016 (SIVEP-Malária) 
 
Além do aglomerado Indígena, em Assentamentos foi observado as maiores taxas do Índice 

Parasitário Anual, com valores expressivos, apesar de apresentarem um número de munícipios de 
alto e médio risco bem menores, comparando-se ao aglomerado anterior. Em alguns anos há 
municípios que apresentaram IPA superiores a 1000. Vejamos alguns exemplos (tabela 2): 

 
 

 
 

Ano Munícipios IPA 

2011 Maués 1766,7 

2012 Maués 2833 

2013 Atalaia do Norte 8400 

2014 São Gabriel da Cachoeira 1208 

2015 Eirunepé 980 
 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016 (SIVEP-Malária) 
 

Esses valores observados podem estar associados a fatores ligados ao tratamento, que pode 
ser que esteja sendo inadequado, e um único indivíduo tenha malária de 5 a 10 vezes ao ano, as 
vezes sem apresentar sintomas da doença (assintomáticos) mas testam positivo para malária, é o 
que o Ministério da Saúde chama como “recidivas” (recrudescência ou recaída), isso é muito comum 
que ocorra na Região Amazônica, devido as atividades que essas populações desenvolvem, estando 
em contato direto com o vetor da doença parasitária aqui tratada, também ligado as condições muitas 
vezes inadequadas de saúde e moradia, principalmente as populações Indígenas, Ribeirinhas, 
Garimpeiros e Assentados Agrícolas. Mas não se pode deixar de considerar que esses valores 
estejam com uma margem de erro ou foram mal notificados pelos agentes de saúde.  

Nos aglomerados Área Urbana, Garimpo e Acampamento, os resultados obtidos são pouco 
expressivos em relação à Assentamento e Área Indígena. O que vale ressaltar é que ao longo do 
recorte temporal estudado, houve um aumento no número de munícipios que apresentam IPA de alto 
risco em áreas urbanas, sendo 2 munícipios em 2011 (mapa 1) e chegando a 7 munícipios em 2015 
(mapa 5). Nos aglomerados Acampamento e Garimpo o número de munícipios que apresentam 
algum tipo de risco é considerado baixo, o que vale destacar são os valores do Índice Parasitário 
Anual em áreas de alto risco no aglomerado Garimpo, valores superiores a 1000, somente no ano de 
2013 (mapa 3) os valores foram inferiores. 
  

 

 

 

 

 

Tabela 13: Municípios do Amazonas que apresentaram IPA elevados no aglomerado 
Assentamentos 
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Mapa 11: Índice Parasitário Anual dos municípios do Amazonas (2011)  

Mapas temáticos 

 

 

Mapa 12: Índice Parasitário Anual dos municípios do Amazonas (2012) 
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Mapa 3: Índice Parasitário Anual dos municípios do Amazonas (2013)  

Mapa 4: Índice Parasitário Anual dos municípios do Amazonas (2014) 
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Conclusões preliminares 
 

O objetivo principal desse trabalho foi apresentar um panorama recente relacionado a 
endemicidade da malária no estado do Amazonas em suas diferentes formas de ocupação do 
território.  

Com base no que foi apresentado ao longo desse estudo, deste a compreensão do que é o 
vetor da malária até a maneira como essa doença é contraída, as taxas do Índice Parasitário Anual 
extraídos do SIVEP-Malária e expressos em mapas temáticos, fica constatado que em áreas 
consideradas não-urbanas (áreas indígenas, assentamentos, acampamentos e garimpos) 
apresentam alto risco de endemicidade. Principalmente, em áreas indígenas que ao longo desse 
período aqui apresentado, aproximadamente 50% dos municípios apresentaram IPA de alto risco 
nesse tipo de ocupação. Outro fator exposto nesses aglomerados são os valores elevadíssimos do 
IPA em alguns munícipios, isso ocorre devido ao número de exames positivos serem maiores que o 
número da população total que foi examinada em um determinado ano, ou seja, um conjunto de 
pessoas apresentou resultado positivo para o Plasmodium da malária mais de uma vez durante o 
ano. Mas vale mencionar novamente que deve ser levado em consideração um possível erro na 
divulgação dos resultados no sistema Sivep-Malária.   

Assim sendo, vale reiterar o que foi dito no início deste trabalho, cada situação de casos de 
malária deve ser avaliada de maneira diferente, principalmente quando em um estado existem 
distintos modos de ocupação do território, resultado de uma grande biodiversidade, culturas e 
condições socioeconômicas. Logo essas políticas de prevenção, combate e tratamento devem 
ocorrer de acordo com a esfera local da população residente do Amazonas e não como algo 
universal, de modo que se assegure e se preserve a identidade antropológica e cultural de cada 
população que reside no Amazonas, mas incorporando mudanças capazes de assegurar a melhoria 
das condições de vida e de saúde das populações em seus respectivos aglomerados, ou seja, a 
situação da malária é muito heterogênea no território do estado do Amazonas, de modo que cada 
situação particular deve ser analisada separadamente, levando em consideração a identidade cultural 

Mapa 13: Índice Parasitário Anual dos municípios do Amazonas (2015) 
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de cada comunidade. O contexto das condições de vida e situação de saúde das diferentes 
comunidades e tipos de uso do território devem guiar as medidas de prevenção e controle da doença. 
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Resumo 
Quando se fala em desenvolvimento urbano e regional, se faz necessário atentar-se as mais 
diferentes temáticas para o planejamento, principalmente voltado a saúde pública e organização dos 
sistemas de saúde. Nesse sentido, este trabalho busca mostrar a importância da CLIRE – Clínica 
Médica e Clínica Renal, no tratamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) no município 
de Guarapuava/PR. Para realização deste trabalho, utilizou-se de referencial teórico, análise in loco 
na própria clínica, entrevista com Assistente Social e Médico Nefrologista e aplicação de 
questionários. Percebeu-se que a clínica é de total importância para o centro-sul paranaense e, 
sobretudo, para desenvolvimento urbano de Guarapuava/PR.  
 
Palavras chave: CLIRE, Doença Renal Crônica, geografia da saúde, centro-sul. 
 
 
Abstract 
When talking about urban and regional development, it is necessary to look at the most different themes 
for planning, mainly focused on public health and the organization of health systems. In this sense, this 
paper seeks to show the importance of CLIRE - Clinical Medicine and Renal Clinic, in the treatment of 
patients with Chronic Kidney Disease (CKD) in the city of Guarapuava / PR. To perform this paper, a 
theoretical reference was used, in situ analysis in the clinic itself, interview with Social Worker and 
Nephrologist Physician and questionnaires application. It was noticed that the clinic is of total importance 
for the center-south of Paraná and, especially, for urban development of Guarapuava / PR. 
 
Key works: CLIRE, Chronic Kidney Disease, health geograph, center-south 
 
 
Introdução 
 
Geografia da Saúde 
 
Há muito tempo, as questões relacionadas a saúde humana, bem como sua transmissão e vetores 
vem sendo discutindo nos mais diversos campos dos saberes. Isso se deu na medida em que novas 
e velhas epidemias se alastraram por todos os continentes do planeta.  
 Nesse sentido surge a Geografia Médica através de Hipócrates em 480 a.C. quando publicou 
sua obra “Dos ares, das águas e dos lugares”, onde ele mostrava a interrelação entre os fatores 
ambientais e o aparecimento de novas doenças. Desde então, os estudos em Geografia Médica e da 
Saúde se intensificaram. Dentre os principais, destacam-se “Handbook of Geographical and Historical 
Pathology” de Hirsch (1883), “La Geógraphie Médicale” de Bordier (1884), “Traité de Géographie et 
de Satistique Médicales et des Maladies Endemiques” de Boudin (1857), “World Atlas of Epidemic 
Diseases” de Rodenwaldt (1952) e Some “Aspects of Medical Geography” de Stamp (1964). 
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No Brasil, destaca-se a obra “Du climat et des Maladies du Brésil ou Statistique Médicale de cet 
Empire” de José Francisco Xavier Sigaud (1844), considerado o primeiro geógrafo-médico do país. 
Também destacam-se Lacaz (1972), “Introdução a Geografia Médica no Brasil”, bem como a obra de 
Josué de Castro (1946) “Geografia da Fome” e “Geopolítica da Fome”. O termo Geografia da Saúde 
aparece em 1982, durante realização do Congresso da União Geográfica Internacional (UGI).   
Vale aqui ressaltar a diferença entre os dois campos: a Geografia Médica se preocupa com o local 
das doenças, ou seja, estas dispersas pelo mundo a luz de uma cartografia de patologias. Já a 
Geografia da Saúde enfatiza a relação homem/ambiente, bem como seus precedentes sociais e 
culturais, relacionando-as ou mesmo, usando-as para entender as patologias e a sua forma de 
distribuição e contágio. Rosa (et. al., 2010) coloca a Geografia da Saúde como sendo um ramo mais 
crítico, onde as doenças são tratadas com uma análise ambiental e social de risco ao ser humano. 
 Já Rojas (1998) classifica a Geografia da Saúde em duas ramificações e campos de 
investigação sendo: 

1) Nosogeografia ou Geografia Médica tradicional: encarregada da distribuição espacial das 
enfermidades; 

2) Geografia da Atenção Médica ou da Saúde: encarregada pela distribuição e planejamento 
dos componentes relacionados a saúde, sejam eles infraestrutura e de assistência médica. 

 Segundo Lacaz (1972, apud Sigerist, 1945) é impossível separar o histórico de uma 
determinada doença, de sua geografia, ou seja, de seu espaço. A Geografia Médica e Geografia  da 
Saúde, demonstra então a importância do conhecimento e análise do espaço geográfico para que os 
programas de saúde pública tenham bases seguras.  
 Para Lacaz (1972, pg. 8): 
 

 “Na Geografia Médica, o estudo do enfermo é inseparável do seu ambiente, do 
biótopo onde se desenvolvem os fenômenos de ecologia associada com a 
comunidade a que ele pertence. Quando se estudo uma doença, principalmente 
metaxênica, sob o ângulo da Geografia Médica, devemos considerar, ao lado do 
agente etiológico, do vector, do reservatório, do hospedeiro intermediário e do 
Homem suscetível, os fatores geográficos representados pelos fatores físicos 
(clima, relevo, solos, hidrografia, etc.), fatores humanos ou sociais (distribuição e 
densidade de população, padrão de vida, costumes religiosos e superstições, 
meios de comunicação) e os fatores biológicos (vidas vegetal e animal, 
parasitismo humano e animal, doenças predominantes, grupo sanguíneo da 
população, etc.).” (LACAZ, 1972, pg. 8). 
 

 Portanto, a Geografia da Saúde, bem como a Geografia Médica não se preocupa apenas com 
a distribuição espacial das doenças, mas também com as condições físicas, sociais e biológicas do 
espaço, além ainda, das condições de saúde pública e Políticas Públicas voltadas a saúde 
populacional. 
 
 
Doença Renal Crônica 
 
 A Doença Renal Crônica (DRC) é uma enfermidade que tem acometido milhares de 
brasileiros nos últimos anos, consequentemente, se tornando um problema de saúde pública (PINHO, 
SILVA, PIERIN, 2014). De acordo com Romão (2004), a doença renal crônica é a lesão ou perda da 
função renal (filtrar resíduos, sais e líquidos do sangue; manter o equilíbrio hídrico do corpo humano e 
produzir hormônios primordiais para o organismo, tal como o eritropoetina (RIELLA, in Pro Renal))  
 Nos últimos anos, o número de pacientes em tratamento de diálise, seja ela hemodiálise 
assistida em clínicas ou diálise peritoneal, esta realizada em casa, com auxílio de um filtro introduzido 
no peritônio do paciente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, sem data), tem dobrado. Em 
1994 existiam mais de 20 mil pacientes em tratamento. Este número passou para quase 60 mil em 
2004 (ROMÃO, 2004) e mais de 90 mil em 2011 (PINHO, SILVA, PIERIN, 2014). Em 2015, o número 
de pacientes em tratamento é de mais de 45 mil, porém, somente 294 unidades de diálise, das 812 
cadastradas na Sociedade Brasileira de Nefrologia responderam ao formulário (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2015).  
 Segundo Romão (2004), o gasto com diálise e transplante no Brasil tem tido um crescimento 
significativo aos cofres públicos em 2004. Em seus cálculos, são 1,4 bilhões por ano investidos em 
tratamento de pacientes renais crônicos. 
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 As duas principais causas da DRC é a Hipertensão arterial (35%) e o Diabetes Mellitus (29%), 
porém, outras doenças cardiovasculares, além de infecções também podem levar a perda da função 
renal (outros 35%). (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2015). Em 2015, no Brasil 
existiam 726 unidades de diálise com programa crônico. De acordo com o Censo de diálise da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia, das 294 unidades de diálise que responderam a pesquisa 
censitária, existiam mais de 45 mil pacientes em tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEFROLOGIA, 2015). Desse número, 90% dos pacientes são advindos do SUS – Sistema Único de 
Saúde. 
 Na região Sul do Brasil (figura 1), os números de pacientes em tratamento são grandes:  
 

 
Figura 1: Taxa de prevalência estimada de pacientes em diálise por região.  
Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2015. 
 
 Esse número tende a aumentar, principalmente, nos grandes centros urbanos e municípios 
de porte médio.  

Em Guarapuava, o número de pacientes em tratamento de diálise, atualmente, é de mais de 
170, com uma média estimada de até 200 em 4 anos (MATSUBARA, 2017). 
 
 
CLIRE – Clínica Médica e Clínica Renal 
 
 A CLIRE – Clínica Médica e Clínica Renal é uma instituição de cunho privado, administrado 
por uma associação entre 3 médicos nefrologistas. A clínica em questão existe desde 1984, onde era 
parte do Hospital Santa Tereza de Guarapuava, hoje denominado Instituto de Saúde Frederico Keche 
Virmond (MATSUBARA, 2017). 
 Desde o início das atividades, a clínica vem trabalhando em terapia renal substitutiva de 
pacientes renais crônicos no município de Guarapuava/PR, além de acompanhamento ambulatorial 
de pacientes com problemas renais, consultas em nefrologia e avaliações especializadas em doenças 
renais (CLIRE, 2013). Nesse período (1998 – 2017) passaram pela clínica mais de 800 pacientes 
advindos de 20 municípios que compreendem a 5ª Regional de Saúde do Estado do Paraná.  
 A diretora da clínica, Rosely Matsubara, tem investido em infraestrutura e equipamentos, tais 
como novas máquinas de diálise, salas de atendimento, ambulatórios, bem como em formação 
continuada para a equipe colaboradora (FILUS, 2017). 
 Em 2015, a CLIRE passou a atender os pacientes no bairro Morro Alto, na porção nordeste 
do município de Guarapuava. No espaço novo, houve a aposta em um ambiente agradável visando 
melhorar a qualidade da vida dos pacientes nas sessões de hemodiálise (MATSUBARA, 2017). Para 
tanto, a clínica conta com vistas para um lago (figura 2): 
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Figura 2: Sala de diálise da CLIRE – Clínica Médica e Clínica Renal, e vista para o lago. 
Fonte: Website da Instituição. 
 

 
Figura 3: Lago aos fundos da CLIRE – Clínica Médica e Clínica Renal.  
Fonte: Website da Instituição 
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 A clínica disponibiliza 38 pontos de hemodiálise, com uma sala de emergência. Além disso, a 
administração da clínica se preocupa com o desenvolvimento sustentável, utilizando reutilização de 
água e placas solares (CLIRE, 2013). 
 Os serviços de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Nesse sentido, esse 
trabalho busca trazer a importância da CLIRE para o município de Guarapuava/PR e o papel desta no 
desenvolvimento da cidade. 
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 
Para realização deste trabalho, partiu primeiramente de revisão bibliográfica acerca dos temas 
relacionado a Geografia da Saúde, a Doença Renal Crônica, bem como levantamento do histórico da 
CLIRE – Clínica Médica e Clínica Renal. Em seguida, foi feito um levantamento da quantidade de 
pacientes atendidos desde a criação da clínica até os dias atuais. Para tanto, foi utilizado o software 
NefroData ACD (LifeSys), onde foi possível analisar a ficha cadastral de cada paciente paciente em 
tratamento no ano de 2016 e o histórico dos pacientes, desde a compra do sistema em 1998. Além 
disso, foram feitas duas entrevistas: 1) Com uma das nefrologistas da CLIRE, Dra. Rosely Matsubara; 
2) Com a Assistente Social da CLIRE, Josiane Filus. Por fim, foram aplicados 10 (dez) questionários 
baseado no questionário KDQOL-SF 1.3, para Doença Renal Crônica e Qualidade de Vida. Cabe 
ressaltar aqui que este questionário foi editado para otimizar as respostas dos pacientes, uma vez 
que muitos deles não foram alfabetizados.  
 
Área de estudo 
Guarapuava está localizada na mesorregião Centro-Sul do estado do Paraná (figura 4), entre as 
Coordenadas 25º 23’ 26” S  e 51º 27’ 15” O. A litologia consiste basicamente de rochas ígneas da 
Formação Serra Geral e sedimentares da Formação Botucatu e o município encontra-se a 1000 m de 
altitude acima do nível do mar. O clima, de acordo com a classificação de Koppen é o Cfb, sendo 
úmido e com verões moderados. O município está entre três bacias hidrográficas: a BH do rio Jordão, 
a BH do rio das Pedras e a BH do rio Cascavel, está última corta quase todo o perímetro urbano.  
 

 
Figura 4: Localização do município de Guarapuava/PR/Brasil. 
Organizadores: CARNEIRO, 2016. 
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Resultados e discussão 
 
 A partir de levantamento realizado no software NefroData ACD (LifeSys), encontrou-se um 
banco de dados desde a compra do software, em 1998. Neste, foram encontrados 660 pacientes em 
arquivo morto, até o início da pesquisa, em Maio de 2016. O total de pacientes em Dezembro de 
2016, foi observado em 174 pacientes, entre hemodiálise e diálise peritoneal.  

A CLIRE – Clínica Médica e Clínica Renal presta serviços aos pacientes oriundos dos 
municípios da 5ª Regional de Saúde do Paraná (5ª RS) (figura 5). A 5ª RS compreende 20 municípios 
na mesorregião Centro-Sul do Estado do Paraná, com uma população total de 442.229 habitantes 
(IBGE, 2015).  
 

 
 
Figura 5: Municípios correspondentes a 5ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. 
Fonte: SESA/PR 
 
 Destes 20 municípios, são recebidos pela CLIRE, pacientes de 16 municípios (tabela 1), não 
recebendo pacientes de Goioxim/PR, Marquinho/PR, Pitanga/PR e Porto Barreiro/PR, por estes 
citados não ter pacientes que necessitam de terapia substitutiva.  
 A clínica atende os pacientes advindos de outros municípios nos períodos da manhã e tarde, 
pela questão do transporte, bem como da logística em trazer e levar estes pacientes para os 
municípios que residem em função do quadro clínico que saem depois de uma sessão de 
hemodiálise. Cabe ressaltar aqui que, geralmente, o paciente em tratamento hemodialítico realiza 3 
sessões de hemodiálise por semana, de 3 a 4 horas de duração, dependendo do diagnóstico do 
paciente.  
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Município Qtdade. De pacientes População total do município

Pinhão 9 30,208

Reserva do Iguaçu 1 7,307

Campina do Simão 3 4,076

Turvo 10 13,811

Foz do Jordão 4 5,420

Candói 1 14,983

Boa Ventura de São Roque 1 6,554

Laranjal 7 6,360

Laranjeiras do Sul 20 30,777

Nova Laranjeiras 2 11,241

Rio Bonito do Iguaçu 2 13,661

Virmond 3 3,950

Prudentópolis 6 48,792

Cantagalo 5 12,952

Palmital 5 14,865

Guarapuava 94 167,328  
Tabela 1: Relação entre quantidade de pacientes em tratamento de hemodiálise de cada município e 
população total do mesmo. 
Fonte: CARNEIRO, 2016. 
 
 Em entrevista, Matsubara (2017) falou sobre a importância da clínica no contexto regional, 
segundo ela, se não existisse a clínica, estes 800 pacientes (desde 1998 até 2016) seriam enviados 
para os municípios mais próximos, que tivessem estrutura e disponibilidade de vagas e pontos para 
hemodiálise. Nesse sentido, os municípios mais próximos, em relação a Guarapuava, seriam Irati, 
Ponta Grossa, Ivaiporã, Campo Mourão, Pato Branco, União da Vitória e Cascavel. 
 Para Filus (2017) a clínica não exerce somente o papel de tratamento hemodialítico, mas 
também de acompanhamento psicológico, nutricional e assistencial para muitos pacientes e as 
famílias. Para ela, a clínica auxilia na qualidade de vida da população em geral. 
 Com a aplicação dos questionários, foi possível fazer um panorama da qualidade de vida dos 
pacientes. Foram aplicados 10 questionários em dois turnos diferentes de sessões: 5 no turno da 
segunda-feira durante a manhã e 5 no turno da terça-feira durante a tarde. De maneira geral, os 
pacientes auto avaliam a qualidade de vida como (tabela 2): 
 

Estado de 
Saúde 
atual 

Estado de 
saúde 
comparado a 
1 ano atrás 

Como se 
sente nas 
últimas 4 
semanas 

Como se 
sente em 
relação a 
doença renal 

Como 
avalia o 
próprio 
sono 

Saúde 
impossibilita 
de trabalho 
pago? 

Satisfaçã
o com a 
diálise 

16% ruim 13% pior 7% mal 89% mal 2% ruim 97% sim 2% 
insatisfeit
o 

73% 
regular 

18% Regular 8% regular 7% regular 77% 
normal 

3% não 98% 
satisfeito 

11% boa 69% Melhor 85% bem 4% bem 21% bom   

Tabela 2: Resultado preliminar em relação a qualidade de vida de 10 (dez) pacientes. 
Fonte: CARNEIRO, 2016. 
 
 Além do tratamento em si, a equipe da clínica realiza atividades de formação continuada e 
palestras de conscientização sobre a alimentação e ingestão de líquidos nas escolas, com a finalidade 
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de prevenir doenças renais e campanhas para os pacientes no dia mundial do rim, alertando sobre os 
cuidados no tratamento.  
 
 
Conclusão 
 
 Fica evidente que a CLIRE – Clínica Médica e Clínica Renal exerce um papel importante no 
desenvolvimento de Guarapuava/PR, bem como no Centro-Sul do Estado do Paraná e na 5ª Regional 
de Saúde do Estado do Paraná. A promoção a saúde é um direito concedido a todos, através de 
programas com o SUS – Sistema Único de Saúde do Governo Federal.  
 A qualidade de vida do paciente renal crônico depende, direta e indiretamente, de pontos 
acessíveis, dispersos no espaço geográfico, que possibilitem o tratamento, de forma acessível. Nesse 
sentido, a CLIRE reúne 174 pacientes oriundos de 16 municípios da região de Guarapuava/PR e 
contribui política e economicamente para o município. Portanto, se faz necessário o investimento de 
órgãos públicos e privados no que diz respeito a saúde. 
 A interrelação entre o planejamento e gestão territorial, além do planejamento urbano, com 
a saúde é primordial no processo de construção da cidade e da cidadania. Os atores envolvidos nesse 
processo, tais como sociedade civil, órgãos públicos e sociedade privada contribuem para a 
promoção da saúde e consequentemente, o desenvolvimento.  
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Resumo 
Este artigo analisa os aspectos da política de aplicação da geoinformação na saúde indígena, 
considerando-se a implementação dos programas de atenção à saúde. O Brasil possui 305 etnias 
com 800 mil índios. A CF/88 garante à sua organização social, consolidando-lhes os direitos do 
cidadão comum. A maioria dos indígenas sobrevive enfrentando situações de tensão social, trazendo 
problemas à suas vidas, levando-os a mudança dos costumes, acarretando doenças. Com a 
integração dos estados, municípios e ONGs, são desenvolvidas as Políticas Nacionais de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas através de órgãos como SUS, FUNASA, FUNAI, SESAI, DSEI e outros. 
Serão abordados os Sistemas de Informação da Saúde Indígena, tais como: SIASI - promove o 
processamento de análise de informações; HORUS - responsável pelo acesso aos medicamentos; 
GEOSI - armazenando as informações. Também abordaremos os aspectos da construção do 
Sistema de Informações Geográficas da Saúde Indígena, seguindo três etapas: reconhecimento de 
território; integração dos sistemas utilizados; publicação dos dados da saúde indígena. Pois a 
Geoinformação aplicada ao monitoramento e avaliação da saúde dos indígenas possibilita a 
atualização, compartilhamento, divulgação e armazenamento de dados geográficos. Em suma, é 
necessário a conscientização de todos que a Equipe de Geoinformação tem suas limitações, contudo 
é uma ótima ferramenta de análise de dados da saúde indígena e sua aplicação na gestão deve ser 
mais explorada. 
 
Palavras chave: Política. Geoinformação. Saúde Indígena.  
 
 
Abstract 
This article analyzes the aspects of the application policy of geoinformation in indigenous health, 
considering the implementation of health care programs. Brazil has 305 ethnic groups with 800 
thousand Indians. The CF / 88 guarantees to its social organization, consolidating the rights of the 
common citizen. Most of the natives survive by facing situations of social tension, bringing problems to 
their lives, leading them to change customs, causing illness. With the integration of states, 
municipalities and NGOs, the National Policies for Health Care of Indigenous Peoples are developed 
through bodies such as SUS, FUNASA, FUNAI, SESAI, DSEI and others. Indigenous Health 
Information Systems will be addressed, such as: SIASI - promotes the processing of information 
analysis; HORUS - responsible for access to medicines; GEOSI - storing the information. We will also 
cover aspects of the construction of the Indigenous Health Geographic Information System, following 
three stages: territory recognition; Integration of the systems used; Publication of indigenous health 
data. For Geoinformation applied to the monitoring and evaluation of indigenous health makes it 
possible to update, share, disseminate and store geographic data. In short, it is necessary to make 
everyone aware that the GeoInformation Team has its limitations, but it is a great tool for analyzing 
indigenous health data and its application in management should be more explored. 
 
Key works: Policy. Geoinformation. Indigenous Health. 
 
 
Introdução 
 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 garante a todos os indígenas direitos do cidadão 
comum, além daqueles específicos. São garantidos o respeito à sua organização social, costumes, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens (CF/88 art.231). 
Essa mesma constituição define a saúde como direito de todos e dever do Estado, consolidando os 
princípios para a criação do Sistema Único de Saúde – SUS (CF/88 art.196). (FUNAI, 2015). 
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Até 2010, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) era responsável pela saúde básica dos 

povos indígenas em consonância com o Art. 6º do Decreto Nº 7.336, de 19 de Outubro de 2010. A 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) foi instituída em 2010, no âmbito do Ministério da 
Saúde, por meio da Lei nº 12.314, de 19 de agosto de 2010. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 
nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, que estabeleceu, dentre outras competências, a programação e 
a execução das ações de saneamento ambiental em áreas indígenas. (BRASIL, 2014). No Brasil, os 
povos indígenas compõem 305 etnias que totalizam aproximadamente 800 mil indivíduos (IBGE, 
2010), esses presentes em todos estados brasileiros, a SESAI atende aproximadamente 600 mil que 
são referentes a indígenas aldeados. 

 Atualmente, grande parcela de indígenas sobrevive da agricultura, pesca, artesanato, dentre 
outros meios, enfrentando situações distintas de tensão social como expansão das frentes 
econômicas (extrativismo, mineração, grandes empreendimentos e trabalho assalariado), o turismo 
acentuado e desordenado, trazendo como consequência as mudanças dos hábitos e dos  costumes, 
associadas ao surgimento de doenças, a perda da identidade e da autoestima, ameaçando além da 
preservação cultural, a integridade do ambiente nos seus territórios. Assim, pode-se afirmar que 
essas alterações trouxeram como consequência problemas relacionados aos modos de vida dos 
índios, levando-os, forçadamente a mudança dos costumes no seu próprio território.  

Dentre as atribuições da SESAI destacam-se como as principais atividades, desenvolver 
ações de atenção integral à saúde indígena e educação em saúde, em consonância com as políticas 
e os programas do SUS e observando as práticas de saúde tradicionais indígenas; como planejar e 
coordenar as ações de saneamento e edificações de saúde indígena. Com a integração dos estados, 
municípios e organizações não-governamentais, são desenvolvidas ações de atenção à saúde 
indígena, respeitando as especificidades culturais e o perfil epidemiológico de cada povo e 
promovendo o fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. (BRASIL, 2007). 

Para executar essas ações, a estrutura administrativa da SESAI conta com a participação de 
três departamentos: Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI), Departamento de 
Atenção à Saúde Indígena (DASI),  Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde (DSESI). 
Possui trinta e quatro Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs):  unidade gestora 
descentralizada do subsistema responsável pela execução de ações de atenção à saúde nas aldeias 
e de saneamento ambiental e edificações de saúde indígena.  

Os Distritos foram divididos por critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica 
das comunidades indígenas. Os DSEIs abrangem mais de um município e em alguns casos mais de 
um estado. Além dos DSEIs, há ainda os Polos Base, as Casas de Saúde Indígena (Casais) e os 
postos de saúde. (SESAI, 2015).  

O DGESI tem a responsabilidade de garantir as condições necessárias à gestão do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), tais como; promover o fortalecimento da 
gestão nos DSEIs; coordenar as atividades relacionadas à análise e à disponibilização de 
informações de saúde indígena, além de promover e apoiar o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas em saúde indígena. (BRASIL, 2007). O DASI tem a missão de planejar, coordenar e 
supervisionar as atividades de atenção integral à saúde dos povos indígenas; orientar e apoiar a 
implementação de programas de atenção à saúde para a população indígena, seguindo diretrizes do 
SUS; planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação em saúde nos DSEIs. (BRASIL, 
2007). 

O Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena tem por 
competência planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações referentes a 
saneamento e edificações nas áreas indígenas. O departamento tem como atribuições planejar e 
supervisionar a elaboração e implementação de programas e projetos de saneamento, de edificações 
e de educação em saúde indígena, relacionadas à área de saneamento. (BRASIL, 2007).  

Sendo assim, o Geoprocessamento aplicado ao monitoramento e avaliação da saúde dos 
povos indígenas, traz benefícios e contribui para a missão do SESAI, pois possibilidade possibilita a 
correlação de diversos dados, com capacidade de atualização, compartilhamento, divulgação e 
armazenamento de dados geográficos e tabulares. (BRASIL, 2007).  

Foi realizada uma pesquisa descritiva, utilizando-se de uma abordagem qualitativa acerca das 
responsabilidades pela saúde básica dos povos indígenas, visando à análise da Política da Aplicação 
da Geoinformação na Saúde dos Indígenas Brasileiros, informando a consolidação dos princípios 
para a criação e implantação do Sistema de Informação da Saúde Indígena, tais como o SIASI, 
HORUS e GEOSI. Abarcando também a finalidade de informar como foi desenvolvida a construção 
do Sistema de Informações Geográfica da Saúde Indígena.  
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Sistemas de Informação da Saúde Indígena 
 

SIASI 
Como parte da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas foi criada o 

Sistema de Informação da Atenção a Saúde Indígena (SIASI), visando à coleta, o processamento e à 
análise de informações para o acompanhamento da saúde das comunidades indígenas, abrangendo 
atualmente, cadastro do individuo deste o nascimento, vigilância alimentar e nutricional, imunização, 
morbidade com CID – (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde), morbidade por sinais e sintomas, saúde bucal e saúde da mulher (SOUSA, 2007). 

Conforme Sousa, em referência ao documento sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas, este argumenta que; 

 
“os aspectos a serem acompanhados e avaliados [pelo SIASI] incluirão a 
estrutura, o processo e os resultados da atenção à saúde dos povos indígenas. 
O SIASI deverá subsidiar os órgãos gestores e de controle social quanto à 
indispensável compatibilidade entre o diagnóstico situacional dos problemas de 
saúde identificados e as prioridades estabelecidas nos níveis técnico, social e 
político, visando à coerência entre ações planejadas e efetivamente 
executadas” (SOUSA, 2007, p. 07). 

 
HORUS 
Para qualificar a gestão da assistência farmacêutica nas três esferas do SUS e, contribuir 

para a ampliação do acesso aos medicamentos e atenção à saúde prestada à população brasileira, o 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 
(DAF/SCTIE/MS), apresenta o novo Sistema Gestão denominado HÓRUS. 

Esse novo sistema foi inicialmente desenvolvido por meio de uma parceria estabelecida em 
2009 entre o DAF/SCTIE; a Secretaria Municipal de Saúde de Recife (SMS/PE); a Empresa Pública 
de Informática do Recife (Emprel); o Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SE); o 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS), com a finalidade de melhorar a distribuição de medicamentos 
para a população indígena. (SESAI, 2015).  

 
GEOSI 
Com objetivo de auxiliar a organização dos serviços e principalmente prover de dados 

confiáveis dos indicadores básicos de saneamento nas terras indígena, o Departamento de 
Engenharia de Saúde Pública em 2002 construiu o SISABI – Sistema de Saneamento em Áreas 
Indígenas. Para aumentar a contribuição desse sistema, no ano de 2010 na SESAI/MS, foi 
desenvolvido o atual Sistema de Geoferrenciamento do Saneamento e Saúde Ambiental em Áreas 
Indígenas no Brasil – GEOSI. Através deste novo sistema, são coletadas as coordenadas geográficas 
e os dados de saneamento básico das aldeias e imóveis indígenas, armazenando as informações 
sobre a captação de água, formas de esgotamento sanitário dos imóveis existentes nos 34 DSEIs. 
(SESAI, 2015). 

Os dados são coletados a partir de saída de campo que envolve uma equipe multidisciplinar, 
composta por agente de saúde, técnico de saneamento, geógrafos, geólogos, enfermeiro, que muitas 
vezes passam por dificuldades de acesso às aldeias, e especialmente durante o trabalho em si. 
Contudo, após os trabalhos concluídos os dados são inseridos no sistema em gabinetes, geralmente 
na sede do Pólo ou no DSEI. (SESAI, 2015). 

Atualmente está sendo idealizado o GEOSI Web, onde o reconhecimento dos territórios 
pertencentes ao DSEI, aldeia e Pólo Base, foi concebido para possibilitar os esclarecimentos do 
espaço geográfico, auxiliando no planejamento e nas conjecturas de políticas públicas voltadas não 
só para o saneamento ambiental, mas também se relacionando com todos os departamentos da 
SESAI, possibilitando assim cumprir com a missão da Coordenação Geral de Monitoramento e 
Avaliação da Saúde Indígena – CGMASI/DGESI/SESAI/MS, que é de coordenar e monitorar a saúde 
indígena, subsidiando ações de saneamento e saúde. (SESAI, 2015). 
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A Construção do Sistema de Informações Geográfica (SIG) da Saúde Indígena 

 
A construção da Geoinformação na Saúde Indígena segue três etapas: as de reconhecimento 

de território da saúde indígena; a integração dos sistemas utilizados na saúde indígena; a 
publicização dos seus dados. 

 
Reconhecimento do Território  
A primeira missão da Geoiformação foi reconhecer e vetorizar o território do DSEI. O qual é 

unidade gestora descentralizada do subsistema, responsável pela execução de ações de atenção à 
saúde nas aldeias e de saneamento ambiental e edificações de saúde indígena e Polo Base. (SESAI, 
2015). Em cada DSEI possui microrregiões de saúde denominada Pólo Base, que abrange um 
conjunto de aldeias com a finalidade de atender as demandas de saúde e de saneamento das 
comunidades indígenas. (BRASIL, 2014). 

Esse trabalho foi executado durante os anos de 2013 e 2014.  Foram realizadas entrevistas 
com diversos técnicos da SESANI/SESAI, que identificaram referenciais importantes para a 
delimitação do território Polo Base e o DSEI.  

A Oficina de Geoinformação em Saúde Indígena realizada no mês dezembro de 2014 em 
Brasília proporcionou a validação desses territórios, levando em consideração a identificação e o 
reconhecimento desses limites, utilizando-se a localização de aldeias, limites políticos, Terras 
Indígenas e acidentes geográficos naturais (rios, grotas, escarpas, serras, linhas de cumeada, 
talvegues, dentre outros). Houve a participação dos representantes do CONDISI (Controle Social, que 
são os representantes indígenas do território; Coordenadores e Técnicos dos DSEIs). 

Com esses dados foram utilizado técnicas de análises espaciais, que são utilizadas pela 
ciência da geografia como as ferramentas de SIG (Sistema de Informação Geográfica). SIG são os 
sistemas de computador usados para capturar, armazenar, gerenciar, analisar e apresentar 
informações geográficas. Nesse processo foi utilizada uma metodologia para delimitar o território, 
denominada de vetorização. 

 
Integração de Sistemas  
Depois de construído a base territorial pode-se assim começar a elaborar mapas, que são 

uma representação visual de varias regiões dos territórios indígenas. Mas para isso é necessário 
compor um SBDG (Sistema de Banco de Dados Geográficos). Banco de Dados - BD é todo local 
físico ou virtual onde estão armazenados dados de forma relacional. Ou seja, um banco onde dados 
são armazenados na forma de tabelas relacionáveis entre si através de campos chaves. Entretanto, o 
BD em si (conjunto de tabelas relacionáveis) com o programa que o gerenciará, o Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) em outras palavras, softwares como Access, MySQL, 
Oracle, PostgreSQL não são BD, mas sim SGBD. (MEDEIROS, 2015) 

Para a Geoinformação foi utilizado um Geodatabase do ArcGIS, que é um banco de dados 
relacional que armazena dados geográficos. No entanto, ele é proprietário e sua conexão com outros 
softwares são bem restritas e complicadas. Contudo, está em processo de desenvolvimento no 
GEOSI Web, que é um banco PostgreSQL+PostgiSQL; esses são livres e gratuitos e se conectam 
em diversos SIGs. 

Foram armazenados no Geodatabase dados vetoriais, raster, tabulares SIASI, HORUS e 
dados de outros órgãos e instituição como: INDE – Infraestrutura de Dados Especiais; ANA - Agência 
Nacional da Águas - Base Hidrográfica Ottocodificadas 2012 – SAD69.  

A integração dessas bases cartográficas é o que compõem uma estrutura de um Sistema de 
Informações Geográfica – SIG, onde os dados se relacionam de forma hierárquica, como 
demostrado na FIGURA 1. No nível mais próximo ao usuário, a interface homem-máquina define 
como o sistema é operado e controlado. No nível intermediário, um SIG deve ter mecanismos de 
processamento de dados espaciais (entrada, edição, análise, visualização e saída). No nível mais 
interno do sistema, um Sistema de Gerência de Bancos de Dados Geográficos (SBGD) oferece 
armazenamento e recuperação dos dados geográficos, oferece armazenamento e recuperação dos 
dados espaciais e seus atributos (BRASIL, 2006). 

De uma forma geral, as funções de processamento de um SIG operam sobre dados em uma 
área de trabalho em memória principal. A ligação entre os dados geográficos e as funções de 
processamento do SIG é feita por mecanismos de seleção e consulta que definem restrições sobre o 
conjunto de dados (BRASIL, 2007).  

 
 

Figura 1 – Estrutura de um SIG. 

http://andersonmedeiros.com/sgbd-extensao-espacial-postgis-oracle-mysql/
http://andersonmedeiros.com/sgbd-extensao-espacial-postgis-oracle-mysql/
http://andersonmedeiros.com/sgbd-extensao-espacial-postgis-oracle-mysql/
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Fonte: BRASIL, 2006. 

 
Abaixo, na FIGURA 2 apresenta-se o funcionamento da estruturação do SIG na saúde 

indígena. Para realizar os macros processos (monitoramento e avaliação em saúde indígena) é 
necessário construir um SBGD (Postgres+Postgis) como dito anteriormente, onde tal processo está 
em elaboração, mas mesmo assim em Geodatabase ou mesmo em shapefile, algumas análises são 
construídas como: monitoramento ou avaliação de metas, indicadores, algumas analises estatísticas 
e mapeamento de fluxo, como apresentado na TABELA 1, mapas produzidos pela equipe GEO, que 
são importantes nas tomadas de decisão, como observado ainda nessa FIGURA 2 a publicitação 
também está em fase de construção; parte será publicada no próprio sistema GEOSI Web. 

 
Figura 2 – Estrutura do SIG na Saúde Indígena. 

 

 
Fonte: FRANCISCO, 2015. 
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Tabela 1 – Lista de Mapas elaborados pela Geoifomação da Saúde Indígena 

Departamento de Gestão 

Quantidade de abastecimentos feitos por barco por DSEI no período de 2013 – 2014 

Quantidade de (litros) utilizada de combustível para barcos por DSEI período de 01/2013 – 01/2014; 

Quantidade de barcos que abasteceram por DSEI no período de 01/2013 – 01/2014; 

Valores totais de transações com combustíveis para barcos por DSEI, período de 01/2013 – 01/2014; 

Quantidade de postos por município nos DSEIs (Fonte ANP). 

Núcleo da Assistência Farmacêutica  

Situação de Abastecimento de Medicamentos na CAF dos DSEIs no mês – 2013 a 2015; 

DSEIs com ATA de Registro de Preço de Medicamentos Vigente no mês – 2015. 

Coordenação de Avaliação e Monitoramento 

Acompanhamento de aldeias Georreferenciadas; 

Mapa das Casas de Saúde Indígena dos DSEIs; 

Mapa de fluxos dos DSEIs – DSEI e Polos Base; 

Situação da instalação do sistema nas unidades administrativas alimentadoras do SIASI 4.0 nos 
DSEI – Junho 2014; 

Mapa da Densidade Demográfica por DSEI – 2013; 

Mapas: Territorial – Hídrico – Logístico de transporte – População 2012 dos DSEIs e Polos Base; 

Regiões de Saúde na área de abrangência dos DSEIs. 

Departamento de Saneamento 

Porcentagem de aldeia com abastecimento de água no DSEIs – 2012; 

Porcentagem de aldeias com SAA nos DSEIs – 2012; 

Porcentagem de aldeias SAA com Tratamento nos DSEIs – 2012; 

Porcentagem de população com abastecimento de água nos DSEIs – 2012; 

Porcentagem de população com SAA nos DSEIs – 2012. 

Departamento de Atenção  

Doenças em eliminação Ofidismo 

DSEIs com capacitação integrada em hanseníase, tracoma, geo-helmitiases e esquistossomose 
realizadas de 2012 e 2014; 

DSEIs com casos novos de hanseníases de 2014 a junho 2015. 

DST-HIV-hepatites 

Prevalência de hepatites virais B e C na população Indígena e cobertura do tratamento – 2013–2014; 
Prevalência do HIV da população Indígena e cobertura do tratamento – 2013–2014; 

Mapa de Promoção em saúde e Prevenção às DST, AIDS e Hepatites Virais – 2013. 

Imunopreníveis 

Indicadores de Imunização da Saúde Indígena 2012 e 2013 – Percentual de Esquema Vacinal 
Completo em crianças < 7 anos de idade; 

Indicadores de Imunização da Saúde Indígena 2012 e 2013 – Percentual de vacinação de rotinas 
nas aldeias e taxa de Homogeneidade por aldeia. 

Malária 

Incidência Parasitária Anual – IPA 2008, 2009, 20010, 2011, 2012 e 2013; 

Classificação de risco de malária nos 25 DSEI da AM Legal em relação à Incidência parasitária Anual 
– IPA. 2008–2012. 

Vigilância Alimentar e Nutricional 

Percentual de Acompanhamento de crianças < de 5 anos e gestantes em 2013–2014; 

Percentual de crianças < de 5 anos classificadas com Déficit Nutricional e baixo peso em 2013-2014; 

Análise dos coeficientes de mortalidade infantil de indígenas > de 1 ano por DSEI – 2009–2013. 

Saúde Bucal 

Cobertura de primeira consulta odontológica programática – 2014; 

Percentual de pessoas atendidas que concluíram o tratamento odontológico básico – 2014; 
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Média de ação coletiva de Escovação Dental Supervisionada por pessoa – 2014. 

Saúde Mental medicina tradicional 

Percentual de usuários de psicotrópicos acompanhados regulamente pelas equipes de saúde - 2013; 

Percentual de pessoas que tentaram suicídio em 2013 e estão sendo acompanhadas regularmente 
pelas equipes de saúde; 

Óbito por homicídio nº e taxas – 2013; 

Índice de Polos Base que realizam ações de prevenção e promoção da saúde mental por DSEI – 
2013 e 2014; 

Mortalidade por causa violenta por DSEI (Taxa de Suicídio, taxa de homicídios) – 2013. 

Tuberculose 

Cobertura vacinal da BCG-ID na população indígena por DSEI – Ano 2013 – 2014; 

Taxa de incidência de tuberculose por 100.000 habitantes na população indígena dos DSEIs – Ano 
2012, 2013 e 2014; 

Razão de médicos por habitantes (1.000 pessoas) nos DSEIs em 2013 e 2015. 

Coordenação Geral de Articulação 

Restrições de Uso e TI com Índios Isolados correlacionadas com DSEIs – 2015; 

Terras Indígenas e Etnias de Recente Contato correlacionadas com DSEIs – 2015; 

Terras indígenas com a presença confirmada de povos e/ou grupos indígenas isolados 
correlacionadas com DSEIs – 2015; 

Terras Indígenas com Referências e informações de índios isolados correlacionadas com DSEIS – 
2015. 

Mapas de tipo de modal utilizado nos DSEIs 

Fonte: FRANCISCO, 2015. 

 
Publicações dos dados 
A disponibilização dos dados ou a sua publicação se dará, além do GEOSI Web, pela 

plataforma da Infra Estrutura de Dados Espaciais (INDE), instituída pelo Decreto Nº 6.666 de 
27/11/2008. (INDE, 2015). Segundo esse decreto, a disponibilização, o compartilhamento e o acesso 
a dados e Informações Geoespaciais (IG), bem como aos serviços relacionados, serão viabilizados 
na INDE através de uma rede de servidores integrados à Internet, que reunirá produtores, gestores e 
usuários de IG no ciberespaço. Esta rede de servidores denomina-se Diretório Brasileiro de Dados 
Geoespaciais ou DBDG. O Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais (SIG Brasil) é a porta de acesso 
dos usuários aos recursos distribuídos do DBDG. (INDE, 2015). 

 
 

Considerações Finais 
 

Tendo em vista os fatos apresentados, torna-se imperativo que todos se conscientizem de 
que é necessária que a Equipe de Geoinformação tenha um plano de ação para concluir o sistema 
GEOSI Web e consequentemente a concretização do Sistema de Banco de Dados Geográficos 
(SGBDG), assim como, é imprescindível a publicação dos dados na plataforma INDE, pois é notório 
que a Equipe conta com o apoio da SESAI, no entanto, não devemos levar em consideração apenas 
esse aspecto. Trata-se de uma Equipe muito pequena, carente de recursos humanos, a qual 
disponibiliza de um baixo orçamento para essa finalidade. Apesar disso, atualmente a Equipe está 
desenvolvendo um Atlas da Saúde Indígena. Ou seja, um livro contendo o histórico do SESAI 
disponibilizando mapas cartográficos (hídrico, logístico, populacional, territorial e étnico dos DSEIs), 
que poderá ser acessado por toda a equipe da SESAI. 

Assim sendo, verifica-se que a SESAI tem um grande desafio pela frente com sua 
infraestrutura insuficiente, com seu orçamentário baixo e com a escassez de funcionários. Contudo, a 
conclusão mais importante desta pesquisa foi que a Geoinformação é uma ótima ferramenta de 
análise de dados da saúde indígena e sua aplicação na gestão deve ser mais explorada.  

Deste modo, devemos reconhecer que a Equipe de Geoinformação tem suas limitações, 
porém, sabemos que a Geoinformação tem a potencialidade de produzir inteligência geográfica, pois 
ela capacita à atuação e o correlacionamento em diversas áreas políticas, ambientais, legais, 
jurídicos, sociais, físicos, logísticos, econômicos, estratégicos, financeiros, tributários, 
mercadológicos, cronológicos e operacionais, podendo assim, contribuir e melhorar a qualidade de 
vida dos povos indígenas do Brasil. Além disso, é notório que a Geoinformação referente à saúde 
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indígena é um campo pouco explorado pelo meio acadêmico devido à falta de publicações e acessos 
aos dados. 
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Resumo 
O crescente aumento populacional e o envelhecimento da população impulsionaram o aumento dos 
gastos em saúde nos últimos anos; outros fatores também contribuíram para elevar os custos no 
setor como o crescente papel das tecnologias no diagnóstico e manejo das enfermidades. Na 
tentativa de racionalizar e reduzir os custos na saúde surge a disciplina intitulada de Economia da 
Saúde. A Promoção da Saúde e a Atenção Primária também são alternativas que podem diminuir os 
gastos no setor saúde e reduzir o número de internações e consultas nos hospitais. Neste sentido, é 
objetivo deste trabalho analisar como a promoção da saúde e a atenção primária podem reduzir os 
gastos em saúde e melhorar a eficiência nos serviços de saúde. O caminho metodológico consistiu 
de revisão bibliográfica e documental. Equipes compostas por diferentes profissionais deveriam 
também ser formadas para otimizar a administração da saúde e consequentemente melhorar a 
efetividade nos serviços e atendimentos dos pacientes.   
 
Palavras chave: Economia da Saúde. Gastos em Saúde. Atenção Primária. Promoção da Saúde.  
 
 
Abstract 
The increasing population growth and the aging of the population have boosted the increase in health 
spending in recent years; Other factors have also contributed to raising costs in the industry, such as 
the increasing role of technologies in disease diagnosis and management. In an attempt to rationalize 
and reduce health costs, the discipline entitled Health Economics emerges. Health Promotion and 
Primary Health Care are also alternatives that can reduce spending in the health sector and reduce 
the number of hospitalizations and consultations in hospitals. In this sense, the objective of this study 
is to analyze how health promotion and primary health care can reduce health spending and improve 
health services efficiency. The methodological path consisted of bibliographical and documentary 
revision. Teams composed of different professionals should also be formed to optimize health 
administration and consequently improve the effectiveness of patient services and care 
 
Key works: Health Economics. Health Expenditures. Primary Care. Health promotion. 
 
 
Introdução 
 

A reestruturação dos sistemas de saúde é uma temática constante em quase todos os 
países, mesmo em lugares onde os serviços de atenção à saúde estão solidificados. Impulsionados 
pelo aumento nos gastos em saúde decorrentes do envelhecimento da população e o crescente 
papel das tecnologias no diagnóstico e manejo das enfermidades, pesquisadores discutem a 
necessidade de criar alternativas para melhorar o desempenho e reduzir os custos na saúde. Neste 
sentido, a Economia da Saúde emerge como uma disciplina fundamental para racionalizar os gastos 
em saúde, como destaca Medici (1995, p.24): “O crescimento real das despesas com saúde é a 
chave pela qual se explica a importância crescente que vem sendo atribuída à economia da saúde 
enquanto disciplina requisitada pelos governos como forma de tornar mais racional a relação 
custo/benefício do setor”. Entretanto, como ressalta este mesmo autor, nem sempre a elevação dos 
gastos no setor está relacionada ao desperdício, pelo contrário, para melhorar a saúde da sociedade 
é necessário o uso de tecnologias e de mobilização social que, acarretam no aumento dos gastos.  
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A Promoção da Saúde e a Atenção Primária são alternativas que podem minimizar os gastos 

no setor saúde e reduzir o número de internações e consultas nos hospitais.  
A carta de Ottawa fruto da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

definiu como sendo promoção da saúde “[...] o processo de capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse 
processo”. Entretanto, este procedimento não é de obrigação exclusiva de médicos e enfermeiros, 
pelo contrário, são necessárias políticas e ações intersetoriais, com a mobilização da sociedade e de 
outros segmentos do poder público (CARTA DE OTAWA, 1986). 

Como atenção primária à saúde (APS) podemos definir que se refere à entrada de um 
paciente no sistema de saúde, afim de, atender todas as suas necessidades no decorrer do tempo. 
Entretanto, essa atenção não está voltada para a doença e envolve características como: 
compromisso pela entrada, qualidade e custos; importância fornecida à prevenção, além do 
tratamento e à reabilitação; e trabalho em equipe. Como salienta Starfield (2002, p. 27-28):  

 

A atenção primária não é um conjunto de tarefas ou atividades clínicas exclusivas; 
virtualmente, todos os tipos de atividades clínicas (como diagnóstico, prevenção, 
exames e várias estratégias para o monitoramento clínico) são características de 
todos os níveis de atenção. Em vez disso, a atenção primária é uma abordagem que 
forma base e determina o trabalho de todos os outros níveis dos sistemas de saúde. 
A atenção primária aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo 
serviços de prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. 
Ela integra a atenção quando há mais de um problema de saúde e lida com o 
contexto no qual a doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus 
problemas de saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os 
recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, 
manutenção e melhora da saúde.  

 

Neste sentido, é objetivo deste trabalho analisar como a promoção da saúde e a atenção 
primária podem reduzir os gastos em saúde e melhorar a eficiência nos serviços do setor. O caminho 
metodológico consistiu de revisão bibliográfica, sendo este trabalho estruturado em quatro partes. No 
início é traçado um panorama sobre o contexto histórico da Atenção Primária e a Promoção da 
Saúde; em seguida é realizada uma abordagem sobre os gastos em saúde no Brasil e a definição e 
aplicação da Economia da Saúde; posteriormente serão elencadas as possíveis soluções para 
redução dos custos em saúde; e por fim são apresentadas as considerações finais.   

 
  

Contexto histórico da Atenção Primária e Promoção da Saúde  
 

O conceito de Atenção Primária teve sua disseminação através do Relatório Dawson, 
elaborado em 1920 pelo Ministério da Saúde do Reino Unido cuja finalidade consistia numa 
regionalização e organização dos serviços de saúde. Entretanto, estes princípios demoraram a ser 
postos em prática no país (STARFIELD, 2002). 

Quanto à Promoção da saúde, seus primeiros conceitos foram elaborados por Sigerist e 
Winslow em 1920. Como destaca Guimarães, Pickenhayn, Lima (2014, p.79) Wislon: 

 

[...] defendia que promoção da saúde era parte da saúde pública, que teria como 
objetivos prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde por meio de 
esforços comunitários organizados para o saneamento básico e ambiental, 
educação dos indivíduos, organização dos serviços de saúde para o diagnóstico 
precoce, o tratamento preventivo de doenças e o desenvolvimento de equipamentos 
sociais que garantiriam aos indivíduos um padrão de vida adequado à manutenção 
da saúde na comunidade.  

 

Desencadeado pela proliferação de serviços especializados, em 1960 emergiu nos Estados 
Unidos um movimento envolvido na medicina comunitária. Este movimento era caracterizado pela 
existência de duas vertentes, sendo uma delas destinada a prevenção (CONILL, 2008). 

Em seguida, outros estudiosos da temática, como Leavell e Clark em 1965, descrevendo o 
padrão da história natural das doenças, apresentaram os níveis de prevenção primária, secundária e 
terciária. A promoção da saúde incluída no nível de prevenção primária mostra que a preocupação 
não é apenas com a doença, mas também com as formas de aumentar a saúde e o bem-estar geral. 
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Becker (2001, p. 117) afirma que esses autores propõem algumas atividades que possibilitariam a 
promoção da saúde, o que incluiria: 

 

[...] a boa nutrição, o atendimento às necessidades afetivas, educação sexual, 
orientação pré-nupcial e parental, boas condições de moradia, trabalho e lazer, além 
de exames periódicos e educação para a saúde. 

 

O conceito de promoção da saúde que aparece no modelo da história natural da doença, 
proposto por Leavell e Clark é centralizado no indivíduo, dentro do paradigma biomédico, por isso não 
consegue alcançar a resolutividade sobre doenças que necessitam focalizar a atenção nos 
ambientes, nas condições sociais e nos estilos de vida. Assim, é necessário ampliar as discussões e 
definir de forma mais abrangente o conceito de promoção da saúde (BRASIL, 2007b). 

Nessa linha de raciocínio, esse conceito é mais bem delineado na proposta de Marc Lalonde, 
Ministro da Saúde e bem-estar do Canadá, quando, em 1974, lança um documento, cujo nome é “A 
new perspective on the health of Canadians” (Uma nova perspectiva da saúde de canadenses). Tal 
relatório deixa claro que a boa saúde é o alicerce sobre o qual o progresso social é construído, e que 
uma nação com pessoas saudáveis pode ser a resposta para o desenvolvimento (LALONDE,1974). 

Neste documento a Promoção da Saúde propõe mudanças nos estilos de vida do indivíduo. 
Além disso, considerava que o modelo de sistema em saúde existente na maioria dos países gerava 
muitos gastos e, em contrapartida, não era universal. 

Nessa perspectiva, através da avaliação das causas das doenças e das mortes no Canadá e 
dos fatores que afetavam o nível de saúde no país, o relatório Lalonde dividiu os fatores que afetam a 
saúde dos indivíduos e das populações em quatro grupos: biologia humana, meio ambiente, estilo de 
vida e organização dos serviços e saúde.  

As propostas decorrentes desse documento contribuíram universalmente com o conceito de 
promoção da saúde ao sugerirem ações necessárias à resolução de problemas, propondo a 
unificação dos diversos segmentos da sociedade: I) Profissionais de saúde; II) Instituições de saúde; 
III) Comunidade científica; IV) Sistema Educacional; V) Governos municipais, estaduais e federais; VI) 
Setor empresarial e sindicatos; VII) Associações voluntárias; e VIII) Sociedade em geral. 

De acordo com Magalhães e Lima (2013): 

 
O moderno sistema de saúde em vigência na atualidade, no Brasil, teve como 
alicerce as discussões realizadas em diversas regiões do mundo e, principalmente, 
seguindo a proposta do documento Lalonde (1974), que deu origem, também, às 
conferências de Alma-Ata e Ottawa, as quais foram determinantes na elaboração de 
importantes documentos, como a Declaração de Alma-Ata e a Carta de Ottawa, que 
são a base da saúde pública em quase todos os países do mundo. 

 

Na trigésima reunião anual da Assembleia Mundial de Saúde, no ano de 1977, foi definida 
como meta entre os governos participantes a garantia de um estado de saúde que proporcionasse 
aos cidadãos ter uma vida social e econômica produtiva. Nos dias atuais esta proposta é conhecida 
como Saúde para Todos no Ano 2000 (STARFIELD, 2002). Esta reunião proporcionou novos 
fundamentos sobre a atenção primária à saúde sendo estes princípios expostos na Conferência de 
Alma Ata em 12 de setembro de 1978.  

A Declaração de Alma Ata corresponde a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção 
da Saúde. No seu texto é feito considerações sobre os cuidados primários de saúde e a necessidade 
de um ambiente saudável, além de considerar a saúde como um direito humano essencial. 

Após Alma Ata foram realizadas entre 1986 e 2000 outras cinco importantes conferências 
sobre a temática Promoção da Saúde: Ottawa (1986), Adelaide (1988), Sundsval (1991), Jakarta 
(1997) e México (2000). Becker (2001, p. 42) afirma que “[...] a partir destas conferências, a 
promoção da saúde passou a ser cada vez mais considerada nas políticas de saúde de diversos 
países”. 

No ano de 2002 em Ottawa os ministros da saúde e do meio ambiente do continente 
americano firmaram o compromisso de desenvolver um meio ambiente mais saudável para todos 
(GUIMARÃES, PICKENHAYN e LIMA, 2014).  

No contexto brasileiro a Promoção da Saúde foi sendo incorporada como prática no país a 
partir de meados dos anos 80 do século XX. A Reforma Sanitária Brasileira largamente discutida 
desde a III Conferência Nacional de Saúde (1986) tinham seus objetivos e propostas baseadas na I 
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Conferência de Promoção da Saúde ocorrida em Ottawa no Canadá. Nesta III Conferência Nacional 
de Saúde: 

 
[...] foi definido que a Saúde não se reduzia a ausência de doença, mas significava a 
atenção às necessidades básicas dos seres humanos, em um ambiente que 
favorecesse seu crescimento e desenvolvimento (CARVALHO, WESTPHAL & LIMA, 
2014, p.9). 
 

Colocando a saúde como um direito universal de todos os cidadãos e obrigação do Estado, o 
movimento pela reestruturação sanitária no país constituiu-se em um movimento com aspecto político 
cujo objetivo consistia na restauração do sistema de atenção á saúde. Este movimento reuniu 
diversos sujeitos sociais, formando aliança entre eles em torno dos princípios que se tornaram base 
para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, esta coligação resultou na formulação 
da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde – 8080.  

Todavia, apesar do Sistema Único de Saúde trazer como princípios a universalidade de 
atenção e a saúde como direito de todos, ainda hoje (2016) estes aspectos não foram alcançados, 
gerando a necessidade de organização dos serviços em nível de territórios (PAIM & FILHO, 1998). 
Contudo, mesmo com todos os seus problemas, o SUS conseguiu melhorar o acesso à atenção 
básica e avançar na cobertura das vacinações e de assistência pré-natal. Além disso, o sistema 
conseguiu ampliar os investimentos em relação ao corpo de funcionários/profissionais e de 
tecnologia, principalmente no empenho em fabricar os produtos farmacêuticos essenciais para o 
tratamento das enfermidades que mais atingem a população brasileira (PAIM et al, 2011).  

Conforme destaca Paim et al (2011) as principais dificuldades enfrentadas pelo SUS são 
políticas e por isso, somente poderão ser solucionados com o apoio conjunto entre as pessoas e a 
sociedade.   
 
 
O Financiamento da Saúde no Brasil 
 

O financiamento da saúde até antes da implantação do SUS era uma questão de disputa de 
recursos em dois ambientes distintos da esfera federal. O primeiro era no âmbito previdenciário com 
a repartição autônoma dos recursos entre as três áreas, a saber: benefícios previdenciários, 
assistência social e atenção médico-hospitalar; isto ocorria porque o Sistema Nacional de Previdência 
e Assistência Social – Sinpas não era avaliado pelo Congresso e, na prática, sua formulação não 
sofria intervenção do órgão orçamentário central. O outro ambiente corresponde ao orçamento fiscal; 
nesta esfera orçamentária os programas a cargo do Ministério da Saúde – MS disputavam com 
outros setores como educação, justiça, segurança nacional, transportes, previdência do servidor 
público e outras responsabilidades da União (CONASS, 2007). 

No período compreendido entre os anos de 1960 e 1970 eram escassos os recursos 
destinados ao financiamento da saúde do país. Devido a esta escassez de recursos grande parcela 
da população não tinha direito à assistência médica, sendo obrigados assim, a disputar os poucos 
recursos dos orçamentos públicos destinados ao MS e secretarias de saúde de Estados e municípios 
ou dependiam de recursos oriundos das instituições caridade, aplicados em serviços prestados por 
entidades religiosas ou filantrópicas. Além disso, o caráter centralizador dos recursos voltados quase 
exclusivamente para controle e prevenção de enfermidades transmissíveis acirrava ainda mais os 
problemas de cobertura da saúde (Piola et al, 2009). 

Na tentativa de levar serviços de saúde à população carente do país algumas iniciativas 
foram implantadas como o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento – Piass, as 
Ações Integradas de Saúde – AIS e o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS. Essas 
medidas, de certa forma, impulsionaram à criação do SUS. Entretanto, a exclusão da população 
pobre do país ainda era predominante na década de 1980 (Piola et al, 2009). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi criada a Seguridade Social; esta, por 
sua vez, seria custeada por meio de recursos advindos da União, Estados, municípios, Distrito 
Federal e das contribuições sociais dos empregadores. Na Carta Magna também é estabelecida a 
saúde como um direito social e dever do Estado. Ademais no seu artigo 198 é estabelecido no país o 
SUS (Ministério da Saúde, 2013).  

O SUS seria financiado com orçamentos oriundos da Seguridade Social, União, Distrito 
Federal, Estados e municípios. O tamanho deste sistema implantado no país evidencia as atribuições 
e responsabilidades sociais e também manifesta o desafio de garantir o custeio, necessitando assim, 
modelo de financiamento capaz de proporcionar sustentabilidade ao SUS, suportar as pressões de 
custos e de redução da rede de atendimento. Na esfera federal estes recursos serão divididos entre a 
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previdência, a assistência social e a saúde. Este último é regulamentado pelo artigo 55 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT que, conforme suas atribuições legais estabelecem 
30% de repasse do orçamento da seguridade social – OSS para a saúde, excluído o benefício social 
de seguro-desemprego. Este artigo possuiu validade até a implantação da primeira Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO onde previa-se a definição anual do  percentual a ser destinado à saúde 
(Ministério da Saúde, 2013). 

O cenário econômico do país quando foram instituídos todos esses direitos sociais não era 
dos melhores; a inflação estava em alta e várias restrições macroeconômicas foram adotadas na 
tentativa de conter esse aumento inflacionário. O reflexo foi à necessidade das várias áreas do país 
adotar os novos princípios constitucionais sem necessariamente repassar o aumento previsto por 
essas políticas. No setor saúde, por exemplo, o repasse previsto de 30% dos recursos da seguridade 
social não foi respeitado nos anos de 1990 e 1991. Em meio a este panorama econômico foi criado, 
no ano de 1990, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops.  

O Siops tinha como principal objetivo ser um instrumento social responsável pelo 
acompanhamento financeiro da saúde pública brasileira, com informações das três esferas de 
governo. Contudo sua implantação ocorreu no ano 2000 resultado da parceria do Ministério da Saúde 
e da Procuradoria Geral da República. Após sua implantação o Siops se tornou uma importante 
ferramenta de coleta de informações sobre as despesas dos Estados, Distrito Federal e municípios 
em atividades e serviços públicos de saúde. Desde 2006 os dados fornecidos pelo Siops são 
utilizados pelo Ministério da Fazenda no acompanhamento do estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Piola et al, 2009). 

No ano de 1996 o governo criou a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - 
CPMF. Este novo imposto foi criado como possível solução para a crise que assolava o 
financiamento da saúde no país. Toda a arrecadação deveria ser voltada ao Fundo Nacional de 
Saúde – FNS, para custear ações e serviços de saúde - Artigo 18, da Lei nº 9.311, de 24 de outubro 
de 1996 (Ministério da Saúde, 2013).  

Após a sua implantação, a CPMF num curto período conseguiu se tornar uma das principais 
fontes de financiamento do Ministério da Saúde. Conforme Piola at al (2013, p.10-11): 

 
[...] em 1997, já respondia por 27,9% dos recursos. Entre 1995 e 1999 observou-se 
um pequeno aumento do volume de recursos aplicados pelo MS, em termos reais, a 
partir da cobrança da CPMF e da destinação de parcela de sua arrecadação para a 
saúde. Durante o período em que vigorou, entre 1997 e 2007, a CPMF representou 
em torno de 30% do total dos recursos federais para a saúde.  

 
Com a extinção da CPMF, o Confins assume um papel de destaque no financiamento da 

saúde no país principalmente após a promulgação da EC no 29/2000. Visando garantir o custeio da 
Seguridade Social e também do SUS, a Assembleia Nacional Constituinte criou aportes destinados 
exclusivamente à previdência, saúde e assistência social e ainda previu a possibilidade de 
contribuições extras provenientes de impostos. A Carta Magna também estabeleceu que o tesouro 
das contribuições para a seguridade social só podem ser usados em atividades que envolvam o 
sistema de proteção social. Além disso, os impostos serão voltados para as diversas ações do 
governo, até mesmo para preencher o custeio da seguridade social. Determina ainda a 
obrigatoriedade de estados e municípios se envolverem no financiamento do SUS (Ministério da 
Saúde, 2013). 

A expedição da Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu os percentuais de gastos em 
Saúde em 12% para os Estados e de 15% para os municípios. Todavia, esta norma percentual de 
aplicação dos recursos da União para a saúde é abandonado, sendo então orientada por um piso 
mínimo baseado na revisão dos valores de gastos empenhada no ano anterior pela modificação 
nominal do Produto Interno Bruto - PIB (crescimento econômico mais a inflação). Em janeiro de 2012 
foi estabelecida, pela então presidente Dilma Rousseff, a normatização da Lei nº141 que manteve a 
regra vigente, conforme o qual os gastos mínimos a serem efetuados pela União serão adquiridos da 
correção dos valores dispostos no ano anterior pela variação nominal do PIB (Ministério da Saúde, 
2013). 
 
 
Os gastos em Saúde no Brasil e a Economia da Saúde 
 

Os serviços de saúde não são gratuitos e dependendo da política adotada pelo Município, 
Estado ou País os custos se tornam elevados. Além disso, a escolha da política em saúde adotada 
poderá ocasionar serviços inadequados ou insuficientes para atender a demanda da população. 
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Neste sentido, é necessário que os gestores em saúde façam uma análise consistente das 
necessidades da população atendida pela sua unidade hospitalar, clínica ou posto de saúde. As 
decisões tomadas são de suma importância no sentido de melhorar o atendimento dos pacientes, a 
eficiência dos serviços prestados e a redução na espera pelo atendimento. 

Muitas vezes a falta de planejamento acarreta em gastos desnecessários como, por exemplo, 
a aquisição de aparelhos médicos sem a devida previsão de instalação; além de não haver um 
ambiente adequado e infraestrutura para coloca-los em funcionamento. A compra destes aparelhos é 
feita sem uma análise da sua aplicabilidade e real necessidade na unidade hospitalar. Assim, é 
essencial que alguns questionamentos como: Há profissionais preparados e capacitados para operá-
los? Existe demanda de pacientes que utilizarão dos benefícios desta tecnologia? Sejam feitas antes 
da aquisição de aparelhos hospitalares; estes também são alguns dos apontamentos que a disciplina 
intitulada, por alguns pensadores, de Economia da Saúde busca responder para auxiliar na melhoria 
do desempenho dos serviços de saúde e redução dos seus custos. 

A Economia da Saúde é denominada, de acordo com Del Nero (1995, p.20-21) como “[...] 
ramo do conhecimento que tem por objetivo a otimização das ações de saúde, ou seja, o estudo das 
condições ótimas de distribuição dos recursos disponíveis para assegurar à população a melhor 
assistência à saúde e o melhor estado de saúde possível, tendo em conta meios e recursos 
limitados”. 

Os gastos no consumo dos serviços de saúde são formados basicamente de três diferentes 
suportes: remédios, horas de trabalho dos médicos e demais profissionais de saúde e por fim, os 
custos em hospitalização e tratamentos (ZUCCHI, DEL NERO & MALIK, 2000). 

São muitos os fatores que condicionam o aumento do consumo dos serviços de saúde e, 
consequentemente, no aumento das despesas no setor. Entre estes podemos elencar os fatores 
ambientais, demográficos e socioeconômicos. Além disso, os padrões no atendimento dos médicos e 
dos profissionais de saúde também contribuem para elevar os custos. Neste último aspecto como 
salienta os autores Zucchi, Del Nero & Malik (2000, p.132): “[...] o refinamento dos diagnósticos, onde 
o uso cada vez mais freqüente de exames radiológicos e de análises laboratoriais é responsável pelo 
aumento dos gastos em saúde”. Todavia, estes exames de diagnósticos são essenciais no auxílio do 
trabalho dos médicos.  

O aspecto demográfico influencia nos custos em saúde quando a estrutura etária da 
população apresenta uma parcela significativa de pessoas idosas, pois o envelhecimento da 
população provoca elevação dos gastos para a manutenção, prevenção e tratamento da saúde dessa 
faixa etária da população. Além disso, países que apresentam elevadas taxas de crescimento 
vegetativo, o aumento nos gastos em saúde também são uma realidade. O nível de escolaridade 
também é um fator que interfere no consumo dos serviços de saúde. As pessoas que possuem mais 
anos de estudos tendem a ter maior preocupação com o seu corpo e sua saúde, fazendo exames e 
consultas de prevenção (ZUCCHI, DEL NERO & MALIK, 2000). 

O local onde o indivíduo reside também interfere no seu padrão de consumo dos serviços em 
saúde, pois, devido às dificuldades de acesso os moradores rurais, por exemplo, consomem menos 
estes serviços quando comparados com aqueles localizados em áreas urbanas (ZUCCHI, DEL NERO 
& MALIK, 2000). É evidente que estes não são os únicos fatores que ocasionam o aumento dos 
custos em saúde, mas, sem dúvida, estes são os que mais contribuem para a sua elevação. Outro 
aspecto que também deve ser mencionado é as desigualdades de renda, pois quanto mais desigual 
for a sociedade maiores também serão as taxas de problemas relacionados a saúde.  

Como vimos anteriormente, no Brasil o sistema de saúde é composto por entes públicos 
diversos, tanto em termos institucionais (federais, estaduais e municipais) quanto de fontes de 
financiamento e de modalidades de atenção à saúde. Essa multiplicidade na estrutura de saúde 
brasileira se expressa em quatro vias básicas de acesso da população aos serviços de saúde. O 
primeiro é o SUS caracterizado pelo seu acesso universal, gratuito e financiado completamente com 
recursos públicos; o segundo é o setor de planos e seguros privados de saúde; o próximo é o 
segmento de atenção aos servidores públicos, civis e militares e seus dependentes que atende 
exclusivamente essa clientela; e por fim, o segmento de provedores privados autônomos de saúde, 
de acesso direto mediante pagamento das ações realizadas (RIBEIRO et al, 2005). 

No ano de 2010 o Brasil teve um gasto total em saúde (setores público e privado) de 
aproximadamente 5% do PIB (GRÁFICO1). Em 2012, conforme dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, os gastos em saúde tanto no setor público como privado foi equivalente 
a 8,8% do PIB. Contudo, esse percentual é baixo quando comparado com outros países como Estados 
Unidos (15,7%). Todavia, a realidade se torna mais próxima ao de outros países Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, como o Austrália (8,9%), Espanha (8,5%) e o 
Reino Unido (8,4%) que dispõe também de sistemas Universais de saúde (WHO, 2010). 
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Gráfico 1 - Gráfico: Brasil e outros países: gasto público e privado em saúde 2010 

 

Fonte: IPEA, 2007. 

 

Alguns dados disponibilizados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) dos seus países membros apontam que os gastos em saúde representavam 
cerca de 2% e 5% do Produto Interno Bruto –PIB no ano de 1960. Todavia estes números 
aumentaram para 6% e 12% do PIB no ano de 1980 (MEDICI, 1995, p.23-24). No ano de 1990 os 
gastos totalizaram aproximadamente cerca de US$ 1.700 bilhões. Os países desenvolvidos gastaram 
cerca de US$ 1.500 bilhões; em contrapartida os países em desenvolvimento desembolsaram um 
montante de US$ 170 bilhões (ZUCCHI, DEL NERO & MALIK, 2000). 

Apesar do aumento nas despesas do setor saúde este número é ainda inferior quando 
comparado com os custos dos países desenvolvidos. Em 2015, por exemplo, a Europa destinou para 
o setor seis vezes mais do que o Brasil (CHADE, 2015). 

É necessário então, diante desta realidade, criar alternativas para reduzir as despesas no 
setor saúde. A Promoção da Saúde e a Atenção Primária podem ser a saída.  

Devido o grande acúmulo de conhecimento a tendência mundial é dos cientistas cada vez 
mais se especializarem. Na atenção primária isso é uma realidade, ou seja, existe grande quantidade 
de subespecialistas voltados para a atenção primária e, em contrapartida poucos profissionais 
especialistas nesta área. Isso carreta em aumento nos recursos necessários para o setor saúde por 
que:  

 
A atenção especializada geralmente exige mais recursos do que a atenção básica 
porque é enfatizado o desenvolvimento e o uso de tecnologia cara para manter viva 
a pessoa enferma em vez de dar ênfase aos programas de prevenção de 
enfermidade ou redução do desconforto causado pelas doenças mais comuns que 
ameaçam a vida (STARFIELD, 2002, p.20)  

 

Entretanto existe vasto entendimento de que não é necessário elevada especialização e 
tecnologias para realizar procedimentos simples e melhorar a situação em saúde das pessoas (DEL 
NERO, 1995). Por isso, podemos inferir que a organização do sistema de saúde e suas condições de 
acesso tem a mesma importância em relação aos gastos no setor. Neste sentido, podemos afirmar 
que um sistema de saúde bem estruturado com uma atenção primária eficaz e práticas voltadas para 
a promoção da saúde diminuiriam os custos e melhorariam a eficiência nos serviços prestados.   

No final da década de 70 do século XX o médico McKeown (Inglaterra) já havia atentado para 
a importância da Atenção Primária na diminuição dos custos em saúde e também da eficiência nos 
serviços do setor. Segundo McKeowm, a redução da mortalidade havia acontecido anteriormente à 
emergência dos avanços na medicina como a invenção dos antibióticos e sua utilização. E que essa 
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diminuição nos casos da mortalidade acontecera devido às melhorias na dieta, meio ambiente e 
mudanças de hábitos sexuais como a opção de se ter famílias menores (FELICISSIMO, 2000). 
Portanto, equipes multidisciplinares deveriam também ser formadas para otimizar a administração da 
saúde e consequentemente melhorar a efetividade nos serviços e atendimentos dos pacientes.  

 
 

Considerações Finais  
 

O aumento dos gastos no setor saúde no mundo fizeram emergir a necessidade de 
racionalizar e planejar melhor os gastos em saúde. Muitas discussões sobre os custos em saúde 
começaram a surgir revelando a necessidade de se aplicar os conceitos da Ciência Econômica na 
área da saúde. Neste sentido, tem-se a égide da disciplina Economia da Saúde cuja principal 
finalidade consiste em aplicar conceitos da Economia para melhorar a eficiência na gestão e no 
planejamento dos gastos em saúde. Outros aspectos que também contribuíram para surgir esta 
disciplina especifica foi o aumento na demanda pelos serviços de saúde no mundo e a elevação das 
despesas relacionadas à procedimentos cada vez mais custosos. Todavia, estes não são os únicos 
fatores que contribuíram para o aumento nas despesas dos países nos serviços de saúde; nesta lista 
podem ser elencados: o aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento da 
população principalmente nos países tidos como desenvolvidos e emergentes, os fatores ligados ao 
meio ambiente em que as pessoas residem, o aumento dos anos de escolaridade e dentre inúmeros 
outros aspectos. Todos estes fatores mencionados contribuem para que ocorram maiores 
investimentos destinados à saúde.  

Os países desenvolvidos são aqueles que possuem as maiores taxas de gastos em saúde 
por pessoa; em contrapartida, os países em desenvolvimento apresentam índices inferiores. 
Entretanto, maiores gastos em saúde nem sempre refletem em serviços eficazes. É necessário, além 
de investimentos condizentes com a realidade e a demanda da sociedade, uma política de saúde 
eficiente, planejamento e profissionais capacitados e compromissados em desenvolver suas 
atividades.  
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Resumo 
A temática promoção da saúde historicamente remeteu os sujeitos a ações de prevenção de doenças, 
impedindo-as de aparecer por meio de ações de educação em saúde. Durante essas ações, todas as 
dimensões do cuidado devem ser pensadas, compartilhando os saberes e as práticas com os membros 
da equipe profissional e da comunidade na qual o indivíduo está inserido, para que se alcance 
realmente um cuidado integral. A intersetorialidade, nesse viés, constitui uma nova forma de planejar, 
executar e controlar a prestação de serviços para assegurar acesso equânime à saúde. Inobstante, 
gestores, administradores, profissionais e população tornam-se sujeitos capazes de perceber os 
problemas de modo integrado e de identificar soluções apropriadas à realidade social. A população 
deixa de ser objeto de intervenção para assumir um papel ativo, com direito a uma vida digna e com 
qualidade. Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar a promoção da saúde nas e para além das 
fronteiras geográficas, considerando a repercussão de uma experiência coletiva de uma comunidade 
em um contexto de vulnerabilidade social. O procedimento metodológico adotado, referenciando o 
objetivo proposto, é uma pesquisa bibliográfica, ou seja, um estudo sistematizado desenvolvido com 
base em material publicado em livros, revistas, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 
em geral. O resultado alcançado foi que o conceito de saúde invariavelmente contém os valores e 
hábitos sociais adotados em diferentes épocas históricas, e que atualmente prioriza-se a integralidade 
das ações para o atendimento, contemplando a saúde em sua totalidade. 
 
Palavras-chave: Saúde. Promoção da Saúde. Comunidade. Intersetorialidade.  
 
 
Abstract 
The thematic health promotion historically referred the subjects to actions of prevention of diseases, 
preventing them from appearing through actions of health education. During these actions, all dimensions 
of care must be thought through, sharing the knowledge and practices with the members of the 
professional team and the community in which the individual is inserted, in order to truly achieve integral 
care. In this bias, intersectorality is a new way of planning, executing and controlling the provision of 
services to ensure equitable access to health. Nonetheless, managers, administrators, professionals and 
the population become subjects capable of perceiving problems in an integrated way and identifying 
appropriate solutions to social reality. The population ceases to be the object of intervention to assume an 
active role, with the right to a dignified life and with quality. Therefore, the objective of this article is to 
analyze the promotion of health in and beyond the geographical borders, considering the repercussion of 
a collective experience of a community in a context of social vulnerability. The methodological procedure 
adopted, referring to the proposed objective, is a bibliographical research, that is, a systematized study 
developed based on material published in books, magazines, electronic networks, that is, material 
accessible to the general public. The result was that the concept of health invariably contains the values 
and social habits adopted in different historical epochs, and that at present the integrality of the actions for 
the care is contemplated, contemplating health in its totality. 
 
Keywords: Health. Health Promotion. Community. Intersectoriality. 
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Introdução 

 
Este trabalho possui como temática a promoção da saúde nas e para além das fronteiras 

geograficamente previsíveis. A sua centralidade recai na análise da repercussão, individual e coletiva, 
de uma experiência construída coletivamente com e a partir da potencialidade de uma comunidade 
permeada por um contexto de vulnerabilidade social. A partir da interlocução entre o uno e o global, o 
específico e o diverso, o micro e o macro, deu-se o desenvolvimento desta pesquisa. 

No cotidiano dos serviços de saúde, é relevante ocorrer um constructo coletivo entre a 
comunidade e os profissionais, para que se efetive o deslocamento de um enfoque preventivo para 
um enfoque mais abrangente, com os diversos fatores, atores e territórios intrinsecamente vinculados 
ao desafio de promoção da saúde. Promover saúde implica suscitar um extenso processo que 
abrange atuações intersetoriais, parcerias articuladas e participação popular, a fim de responder 
integral e efetivamente às necessidades da sociedade. 

A intersetorialidade, sob este prisma, constitui uma nova maneira de trabalhar, governar e 
erigir políticas públicas que possam suplantar a fragmentação dos conhecimentos e das estruturas 
sociais e produzir efeitos significativos no que tange à resolução de problemas que afetam a 
comunidade. Precisamente, a ação intersetorial requer o respeito à diversidade e às particularidades 
de cada setor ou participante. 
 
 
Procedimentos metodológicos 
 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e deu-se a partir da permanente interlocução entre as 
fases bibliográficas e de campo. Constitui um desdobramento da disciplina “Regionalização e 
Territorialização da Saúde”, do Curso de Mestrado profissional em Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador, estando o seu desenvolvimento vinculado a um projeto de pesquisa executado na 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU).  

A pesquisa deu-se a partir de um levantamento bibliográfico com base de dados eletrônicos 
nos sites científicos Scientific Electronic Library Office – Scielo, Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde – Lilacs e Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, além de periódicos das 
principais universidades federais do país e da leitura de obras clássicas para o tema em questão. A 
seleção dos artigos ocorreu atendendo aos seguintes critérios de inclusão: a) conter no título ou nas 
palavras-chave do resumo um dos seguintes descritores: “dengue”, “promoção da saúde”, 
“comunidade” e/ou “território”; ter sido produzido nos últimos dez anos; estar em língua portuguesa ou 
inglesa.     

A pesquisa de campo consistiu na realização de uma observação sistemática por parte dos 
pesquisadores e na realização de um encontro de grupo focal, com duração de uma hora e trinta 
minutos na sede do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS com os responsáveis pelos 
adolescentes que participaram do Projeto “Todos Juntos Contra a Dengue”.  
 A partir da confluência entre os dados bibliográficos e empíricos, houve a elaboração deste 
artigo, cujos resultados são discutidos a seguir. 
 
 
Projeto “Todos Juntos Contra a Dengue” 
 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) “Sandra Maria Resende”, localizado no 
município de Coromandel, desenvolve ações, serviços e projetos voltados para a emancipação e para 
o protagonismo da comunidade. A referida instituição está vinculada à Secretaria Municipal de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Coromandel. De modo específico, no âmbito do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) são desenvolvidas atividades com um grupo de 
12 adolescentes cuja faixa etária compreende a idade dos 12 aos 15 anos.  

O projeto desenvolvido com os adolescentes na comunidade foi intitulado “Todos juntos 
contra dengue”. A demanda relacionada à dengue alcançou em 2015 uma proporção local, regional, 
estadual e até mesmo nacional. No município de Coromandel, a situação vivenciada não foi diferente, 
o que demandou a elaboração de estratégias e de intervenções imediatas, além de eficazes. Ainda 
que culturalmente a responsabilização direta pelas epidemias de dengue seja única e exclusivamente 
do Poder Público, competindo à Secretaria Municipal de Saúde a tomada das providências cabíveis, 
o CRAS foi convidado, em função da representatividade que possui na comunidade, pela referida 
Secretaria para contribuir na elaboração e no desenvolvimento de uma ação, serviço e/ou projeto que 
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pudesse colaborar para minimizar a ocorrência dos casos de dengue em Coromandel, sinalizando 
uma tentativa, ainda que pontual, de uma inicial intersetorialidade. 

Os técnicos sociais do CRAS, especificamente psicóloga e assistente social, realizaram o 
acolhimento da referida demanda e, a partir da escuta dos adolescentes, realizaram a elaboração de 
um projeto coletivo sobre a temática da dengue. Inicialmente, o maior desafio dos profissionais do 
CRAS foi traçar estratégias para apresentar a demanda da dengue para os adolescentes objetivando 
despertar e manter o interesse pela mesma. 

Com a identificação das potencialidades do grupo, os adolescentes perceberam que 
poderiam atuar na temática da dengue de modo preventivo por meio do teatro. E assim foi feito. Os 
adolescentes participaram de várias oficinas para criar o texto, que se transformou em um musical 
cantado através de paródias entoadas na forma de cantigas de roda que fizeram parte da infância 
destes adolescentes, como, por exemplo, “Ciranda, Cirandinha”, “Coelhinho da Páscoa” e “Atirei o 
pau no gato”. 

O CRAS atua na proteção social básica desenvolvendo ações, serviços e projetos com foco 
na prevenção. O referido projeto foi desenvolvido no período compreendido entre março e dezembro 
de 2016 e envolveu 12 adolescentes na condição de protagonistas da própria história. O pressuposto 
da prevenção foi também utilizado para elaborar o projeto, cuja intenção maior foi reduzir a incidência 
de dengue mediante estratégias preventivas. Transposta da área social para a saúde, valendo-se a 
recíproca, a aplicabilidade da estratégia de prevenção direcionou o desenvolvimento de todas as 
ações. 

A primeira apresentação foi no CRAS, estendendo-se para a escola, para o centro 
educacional e para a unidade de saúde da comunidade na qual os adolescentes estão inseridos. Em 
virtude da repercussão positiva, todas as demais instituições municipais e estaduais solicitaram a 
apresentação teatral do grupo de adolescentes do CRAS para trabalharem a temática da dengue em 
seus territórios. Paralelamente às apresentações culturais, os adolescentes, devidamente 
caracterizados com os trajes dos personagens representantes da peça teatral, acompanharam os 
agentes de zoonoses nas visitas pelas casas do bairro e interagiram com os moradores realizando 
um trabalho de conscientização individual e coletiva voltado para a prevenção contra a dengue. A 
comunidade se sentiu estimada e envolvida, passando a incentivar ainda mais os projetos 
desenvolvidos no CRAS. Com isso, houve um considerável êxito na empreitada da prevenção, com 
benefícios diretos para a saúde de toda a comunidade. 

Em uma fase subsequente, todas as famílias dos adolescentes envolvidos na apresentação 
do teatro e no acompanhamento das visitas dos agentes de zoonoses participaram de um encontro 
de grupo focal para fins de avaliação das atividades desenvolvidas pelos seus filhos/responsáveis. Os 
relatos demonstram que o envolvimento dos adolescentes com a peça teatral e as visitas com os 
agentes de zoonoses teve uma repercussão positiva em seus domicílios, pois os adolescentes 
tornaram-se vigilantes em relação às condutas de todo o grupo familiar, da vizinhança, da escola, da 
unidade de saúde e dos comércios, visando cuidar precipuamente da saúde de todo o bairro. A 
adoção deste comportamento educativo por parte dos adolescentes desencadeou nos demais 
membros da comunidade um maior zelo e atenção para com os hábitos que impulsionavam a 
incidência da dengue. Assim, coletivamente foi possível minimizar a ocorrência da dengue na 
comunidade com uma ação conjunta de todos os envolvidos.   
 
 
A construção do conceito de saúde  
 

O conceito de saúde expressa os valores e hábitos sociais adotados em diferentes épocas 
históricas. Por exemplo, o conceito de saúde vinculado à medicalização é oriundo do século XVIII, 
quando se priorizavam ações curativas. A partir da criação da Organização das Nações Unidas 
(ONU) após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a Organização Mundial da Saúde (OMS), que propôs 
como princípio norteador das suas atividades a compreensão de saúde como o completo bem-estar 
físico, mental e social. 

Este novo entendimento de saúde acarretou uma ruptura paradigmática, por desconsiderar a 
dinamicidade da vida humana. Afinal, “a saúde é um reflexo da capacidade de tolerância, 
compensação e adaptação de cada indivíduo, dos grupos e da sociedade em geral frente às 
condições ambientais, sociais, políticas e culturais nas quais estão inseridos" (KAHHALE, 2003, p. 
166). 

Atualmente, busca-se aduzir a integralidade das ações para o atendimento, considerando a 
saúde em sua totalidade. Nessa medida, são inseridos ações e serviços de promoção, prevenção, 
reabilitação e tratamento nas diretrizes de saúde pública. Três níveis de atenção fazem parte do 
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desenvolvimento deste processo, a saber: a básica, a média e a alta complexidade, também 
denominadas atenções primária, secundária e terciária. 

A atenção básica, de baixa complexidade, refere-se ao atendimento, realizado por meio de 
postos e centros de saúde. O segundo nível de atenção apresenta média complexidade e visa ao 
atendimento especializado dos principais agravos da saúde, incluindo tanto consultas ambulatoriais e 
hospitalares como exames e procedimentos cirúrgicos. De alta complexidade, o terceiro nível engloba 
procedimentos com alta tecnologia e custo financeiro para a realização de cirurgias. 

 
Cada dia mais a valorização de intervenções primárias, secundárias e terciárias em 
saúde pressupõe a necessidade de se compreender e intervir sobre estes contextos 
do indivíduo ou grupos, expostos às diferentes moléstias ou outras condições de 
agravo à saúde. (SEBASTIANI, 2000, p. 202) 

 
A ampliação dos serviços traduz-se por uma assistência multiprofissional à saúde de um 

mesmo indivíduo com vários profissionais e atuações diferenciadas. Com isso, do intercâmbio entre 
profissionais e usuários do serviço de saúde resulta uma política humanizada no setor, que sugere o 
estabelecimento de relações interpessoais. Todo profissional da saúde que desenvolve atividade 
assistencial, “além das ações e procedimentos técnicos ligados à sua área específica, estabelece 
sempre com as pessoas que atende relações interpessoais. Seu trabalho depende, portanto, da 
qualidade técnica e da qualidade interacional” (MARTINS, 2004, p. 21). 

Distintos conhecimentos inerentes à área da saúde devem, portanto, ser articulados, e a 
interdisciplinaridade entre os saberes profissionais, estabelecida, para que seja possível efetivamente 
promover a humanização do atendimento e da prestação de serviços médicos. Cuidados em saúde 
humanizados refletem o respeito aos pacientes, aos familiares ou aos profissionais. 

A primeira manifestação de interdisciplinaridade ocorreu na década de 1970, quando houve a 
inclusão da Psicologia e da Assistência Social na atenção primária à saúde. Nesse sentido, a 
humanização é, ao mesmo tempo, um meio de promover a saúde ampliada e um resultado de tal 
processo. 

A Organização  Mundial de Saúde define a saúde como "um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades". A saúde, sob este 
prisma, constitui um valor da comunidade, um bem de todos os indivíduos, um direito fundamental da 
pessoa humana, a ser garantido sem distinção  de raça, religião, ideologia política ou mesmo 
condição  socioeconômica. 

Já o Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu 
artigo 196, como meio de concretizar o mandamento constitucional do direito à saúde como um 
“direito de todos” e “dever do Estado”, está regulado pela Lei nº 8.080/1990, a qual operacionaliza o 
atendimento público da saúde. 
 
 
Promoção da saúde: uma premência social 
 

Em termos históricos, a evolução do conceito de promoção de saúde acompanha a própria 
evolução do conceito de saúde-doença. Em 1977, a Organização Mundial da Saúde (OMS) organizou 
a 30ª Assembleia Mundial de Saúde, projetando o movimento “Saúde Para Todos no Ano 2000” e, 
em setembro de 1978, a OMS e UNICEF organizaram a Primeira Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, capital do Kazaquistão Soviético, reafirmando que a 
saúde deve ser compreendida como um direito humano fundamental e um estado de bem-estar 
completo, físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Dessa 
conferência resultou a elaboração da Declaração de Alma-Ata, documento que reafirmou o 
significado de saúde como um direito humano fundamental e uma das mais relevantes metas 
mundiais para a melhoria da sociedade. 
 Em conformidade com a Declaração de Alma-Ata, todos os países devem adotar e estimular 
ações para minimizar a desigualdade social, com vistas à concretização da saúde universal. O 
investimento em atenção primária seria, nesse aspecto, essencial para uma promoção da saúde 
equânime e abrangente, mediante ações preventivas e de educação em saúde. E, em arremate, a 
Declaração de Alma-Ata representou o ponto de partida para as Conferências Internacionais sobre 
Promoção da Saúde. 

A Carta de Ottawa constitui um documento apresentado na Primeira Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde, realizado no Canadá em novembro de 1986. Esta Carta de 
Intenções visa contribuir com as políticas de saúde em nível mundial, de modo equânime e universal. 
Ao mesmo tempo, a Carta de Ottawa defende a promoção da saúde como elemento essencial de 
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melhoria da qualidade de vida e a capacitação da comunidade nesse processo. A promoção da 
saúde é responsabilidade tanto do setor da saúde como de todos os indivíduos. Por isso o 
documento estabelece critérios considerados importantes no direcionamento das estratégias de 
saúde. Segundo Buss (2003, p. 26), “de acordo com a Carta de Otawa, ‘as condições e os requisitos 
para a saúde são: paz, educação, habitação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 
sustentáveis, justiça social e equidade’”. 

A promoção da saúde, além de englobar ações governamentais na forma de leis e 
desenvolvimento de campanhas em nível nacional, ocorre mediante a disponibilização gratuita de 
medicamentos em unidades de saúde. Inclusive, a Constituição Federal de 1988, com a criação do 
Sistema Único de Saúde, estendeu o direito à saúde a todos os cidadãos e, na década de 1990, 
houve na formulação das campanhas nacionais a consolidação da promoção da saúde. 

No tocante às novas estratégias de promoção de saúde, a concepção de cidades saudáveis 
significa a incorporação do novo paradigma no setor da saúde. Ao ser ampliado, o marco referencial 
da promoção de saúde assumiu valorizou mais intensamente determinantes socioeconômicos da 
saúde e, ao mesmo tempo, fomentou o compromisso político e as transformações sociais. 

 
O novo paradigma representa uma nova maneira de interpretar as necessidades e 
ações de saúde, não mais numa perspectiva unicamente biológica, mecanicista, 
individual, específica, mas numa perspectiva contextual, histórica, coletiva, ampla. 
Assim, de uma postura voltada para controlar os fatores de risco e comportamentos 
individuais, volta-se para eleger metas de ação política para a saúde, direcionadas 
ao coletivo. (PEREIRA et al., 2000, p. 41)  

 
A reflexão sobre a promoção da saúde remete ao questionamento sobre como pode auxiliar a 

comunidade a produzir novos modos de gestão e de atenção em saúde. Enquanto campo político, a 
promoção da saúde deve situar usuários e profissionais da área como protagonistas e apoiadores da 
superação das dificuldades coletivas por meio de uma discussão intersetorial capaz de propiciar um 
uma tomada de consciência e um enfrentamento dos problemas vividos cotidianamente pela 
comunidade. O indivíduo poderá participar dos movimentos referentes à saúde e à qualidade de vida. 
Nessa perspectiva, 

O homem moderno, dono do seu destino, de sua biografia e identidade, deve ser 
capaz de exercer a sua autonomia livremente para efetuar escolhas e se apoderar 
de conhecimentos e informações no controle de situações do seu dia-a-dia para 
minimizar riscos (GONDIM, 2007, p. 94). 

 
A promoção da saúde, relacionada profundamente à vigilância à saúde e a um movimento de 

crítica à medicalização do setor, postula uma concepção que não limita a saúde à ausência de 
doença, porém que seja apta a atuar sobre seus determinantes. Desta forma, a promoção da saúde, 
incidindo sobre as condições de vida da população, supera a mera prestação de serviços clínico-
assistenciais e sustenta ações intersetoriais que possam englobar a gama de determinantes sociais 
da saúde. 

 
 
Intersetorialidade em evidência 
 

Na contemporaneidade, há uma nova perspectiva de intervenção social, comprovando que o 
processo de administrar deve integrar as necessidades e as demandas dos cidadãos. Trata-se de 
uma tendência de gestão social, que possui as estratégicas de participação, controle social e 
intersetorialidade, a qual constitui “a articulação de saberes e experiências com vistas ao 
planejamento, para a realização e avaliação de políticas, programas e projetos, com o objetivo de 
alcançar resultados sinérgicos em situações complexas” (INOJOSA, 2011, p. 105). 

Salienta-se que, no âmbito da intersetorialidade, a especificidade de cada setor é mantida, 
buscando uma maior articulação entre eles para torná-los mais eficientes. Efetivamente, a 
intersetorialidade é composta de diferentes setores que constroem, de maneira conjugada e 
pactuada, um modo integrado de alcançar objetivos mais amplos por meio da identificação de 
determinantes, dos sujeitos presentes no processo e da formulação de intervenções que suplantem 
ações setoriais.  

Na verdade, a gestão intersetorial apresenta-se como uma nova possibilidade de solução dos 
problemas sociais que incidem sobre uma população de um determinado território. Essa perspectiva 
aponta para uma visão integrada desses problemas e de suas soluções. Com isso, almeja-se otimizar 
os recursos escassos na busca de soluções integradas, considerando-se que a complexidade da 
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realidade social exige um olhar que não se esgota no contexto de uma única política social. Ademais, 
a interdisciplinaridade e a intersetorialidade “são, também, características importantes dos programas 
de apoio sociofamiliar, que devem articular diferentes políticas sociais básicas, em especial a saúde, 
a assistência social e a educação” (BRASIL, 2006, p. 39). 

A intersetorialidade, além de articular saberes e experiências no planejamento, realização e 
avaliação de ações, com o propósito de atingir resultados integrados em situações complexas, 
visando um efeito sinérgico no desenvolvimento social, visa promover “um impacto positivo nas 
condições de vida da população, num movimento de reversão da exclusão social. Assim as 
prioridades não serão setoriais, mas definidas a partir de problemas da população, cujo 
equacionamento envolve ações integradas de vários setores” (JUNQUEIRA et al., 1997, p. 24-25). 

A questão presente nesta possibilidade é que os saberes e ações de cada política sejam 
acessados de modo articulado, com base nos problemas da população. Além de essencial, o 
planejamento de ações intersetoriais deve ser mediado pelo controle social e pelo conhecimento da 
realidade. Neste aspecto, “todas as políticas que tenham como critério decisório a capacidade de 
modificar a qualidade de vida da população devem necessariamente ser gestadas a partir de um 
planejamento conjunto e estratégico que represente a união de todos os setores” (MENDES; 
AKERMAN, 2004, p. 54).No Brasil, o indicativo de ações governamentais integradas intersetorial e 
interinstitucionalmente constitui diretriz para várias políticas públicas destinadas à garantia de direitos. 
Contudo, as práticas intersetoriais comumente são viabilizadas pelo interesse de atores que as 
concretizam, sendo “poucas as experiências em que administrações municipais optam por um 
desenho de governo pautado na intersetorialidade” (TUMULERO, 2010, p. 1). 

A partir do paradigma da intersetorialidade e relevando a articulação entre políticas de 
desenvolvimento social e urbano, observa-se que a mudança das práticas institucionais e das 
relações sociais estabelecidas entre os vários atores organizacionais e societários devem priorizar a 
integração de saberes e experiências em detrimento da setorialização e da autonomização. Em 
outras palavras, 

 
É através do paradigma da intersetorialidade que poderemos ter uma visão completa 
dos processos que ocorrem no mundo real e das suas conexões entre vários e 
diferentes níveis do contexto A contribuição do paradigma da intersetorialidade é 
valiosa na solução de problemas que parecem insolúveis, existentes neste mesmo 
mundo das pessoas e instituições (WESTPHAL; ZIGLIO, 2013, p. 116). 

 
A intersetorialidade constitui um desafio para a realização das políticas públicas, sobretudo 

quando se constata que os espaços institucionais que as concretizam debilitam a proposta da 
integralidade. Observa-se, nesse corolário, “que há uma preocupação com a interdisciplinariedade 
quando se busca discutir a temática da questão urbana e das cidades a fim de abranger outros 
campos de conhecimento” (JUNQUEIRA, 2004, p. 5). 

Na fase de reconhecimento de um problema social, o Estado define a existência, a extensão 
e a decisão de intervenção no mesmo, que pode possuir mais de uma causa. O Estado, nesse 
sentido, assume o papel de “responsável pela materialização da solidariedade através de 
mecanismos e estratégias próprios de repartição dos bens e serviços sociais” (MAGALHÃES, 2001, 
p. 3). 

A estratégia de gestão social visa ao desenvolvimento societário emancipatório e 
transformador, com vistas ao enfrentamento das expressões da questão social como a desigualdade 
social e o grande contingente populacional que se encontra em situação de vulnerabilidade social no 
Brasil. Implementar estratégias de ação intersetorial exige um amplo empenho pessoal e das diversas 
áreas sociais para que haja uma atuação integrada, de forma a direcionar as ações para a resolução 
das expressões da questão social. 

A estratégia intersetorial, com a realização de trabalhos concomitantes para a consecução de 
resultados integrados, a estratégia intersetorial remete os atores ao trabalho em rede. 

 
Uma vez perfazendo a ação intersetorial, as redes de base local e/ou regional, 
reclamam por valorização e qualificação na interconexão de agentes, serviços, 
organizações governamentais e não governamentais, movimentos sociais e 
comunidades. Intervir em rede, na atualidade, requer que se estabeleçam, entre as 
diversas instituições de defesa de direitos e prestadoras de serviços, vínculos 
horizontais de interdependência e de complementaridade (COMERLATT, 2007, p. 
269). 
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As redes são conexões possíveis, constituídas a partir das demandas apresentadas, tendo 

em consideração a sua interdependência e a sua complementaridade. Tal análise revela uma visão 
integrada dos problemas sociais, bem como a necessidade de articulação para suas soluções. Por 
outro lado, o conhecimento da rede é concebido como um dos primeiros princípios que efetivam a 
intersetorialidade. 

 
Podemos considerar a intersetorialidade como um modelo de gestão de políticas 
públicas que se baseia basicamente na contratualização de relações entre diferentes 
setores, onde responsabilidades, metas e recursos são compartilhados, 
compatibilizando uma relação de respeito à autonomia de cada setor, mas também 
de interdependência. (SANTOS, 2011, p. 26)  

  
Em conformidade com o território e com a implicação da comunidade envolvida, a 

intersetorialidade pode ser realizada de modo diferenciado, isto é, com critérios inclusivos ou amplos 
de funcionalidade. Um padrão ideal de intersetorialidade mostra a probabilidade de os fatores que 
elevam ou reduzem as possibilidades de uma gestão ser mais ou menos inclusiva, bem como mais 
ou menos cooperativa. Por isso, é cabal o conhecimento das demandas da comunidade envolvida, 
objetivando a emancipação dos sujeitos. Para o enfrentamento de problemas como a dengue, dentre 
outros, a intersetorialidade constitui-se uma estratégia de gestão realizável, desde que respaldada 
pela articulação entre gestores, técnicos e comunidade, que compõem os diversos os atores sociais.  

As redes de políticas públicas pendem à intersetorialidade, uma vez que requem “articulação, 
conexão, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de 
serviços para garantir a integralidade da atenção aos segmentos sociais” (BOURGUIGNON, 2001, p. 
55). 

A intersetorialidade, nas políticas públicas, surge atualmente como uma possibilidade de 
superação das práticas fragmentárias ou sobrepostas na relação com os usuários de serviços 
estatais ou de serviços oferecidos por organizações privadas com iniciativa de fundações 
empresariais ou da sociedade civil. 
 
 
Considerações finais 
 

A saúde, além da garantia a sua efetivação, requer do Estado a responsabilidade por uma 
política de saúde somada às demais políticas sociais e econômicas, assim como legitima o 
engajamento da área da saúde por condições de vida mais dignas e pelo exercício pleno da 
cidadania. Consequentemente, a promoção da saúde assemelha-se a um processo humanitário em 
relação ao cidadão, que, além de informações para manter os cuidados com a própria saúde, precisa 
de estruturas capazes de assegurar seus direitos previstos na Constituição Federal. A oferta de 
serviços e de informações torna-se, neste aspecto, imprescindível. 

Trabalhar de modo intersetorial pressupõe o desenvolvimento de ações que promovam 
reações positivas nas condições de vida dos indivíduos e das comunidades em seus diferentes 
contextos da vida cotidiana. Nessas ações, saberes e experiências diversas devem ser articulados 
com o objetivo de planejar para intervir de forma efetiva nas situações-problema que atribulam as 
comunidades. Espaços que favorecem intersetorialidade constituem um lócus de fundação de novos 
conceitos, linguagens e saberes hábeis a ocasionar profundas e salutares transformações na 
sociedade. 

O desenvolvimento do projeto “Todos Juntos Contra a Dengue”, evidenciou-se que o olhar e a 
escuta dos profissionais de saúde e da comunidade foram deslocados da doença para os sujeitos no 
processo do cuidado à saúde, e que a promoção da saúde tanto pode ocorrer nas como para além 
das fronteiras a partir ação conjunta da comunidade. 

O território vivido precisa ser compreendido enquanto um lócus operacionalizador da 
intersetorialidade. Faz-se necessário a elaboração de um projeto integrado e baseado em um 
diagnóstico territorial que contemple na agenda os interesses de todos os envolvidos. Cabe ao 
promotor da ação intersetorial, entendido como o setor que tomou a iniciativa na ação, sugerir aos 
demais parceiros em que eles podem contribuir, incluindo na agenda propostas elaboradas pelos 
parceiros. É imprescindível que eles se sintam parte, portanto, se faz necessário estimular o 
sentimento de pertencimento dos parceiros para com o projeto, estabelecendo para com eles uma 
relação pautada pela horizontalidade, sendo desta forma de natureza igualitária. Os profissionais, 
muitas das vezes, estão capacitados para atuar em seus “compartimentos”. No que se refere ao 
modelo de atenção à saúde, o trabalho coletivo ainda é tomado por uma somatória de ações 
particularizadas. Essa somatória, por si só, não se configura em intersetorialidade. Faz-se necessário 
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uma revisão das formações dos profissionais que precisam desenvolver habilidades voltadas para a 
ação intersetorial. 

As condições de vida e de trabalho influem diretamente no processo saúdedoença. Assim 
sendo, a saúde precisa ser analisada a partir do contexto da vida, isto é, na singularidade e na 
subjetividade, mas também sua cotidianidade das relações sociais. Diferentes modelos explicativos 
para o processo saúde-doença coexistem e expressam a pluralidade de saberes que permeiam esta 
questão ao longo dos tempos. Visões mágico-religiosas aliam-se às dimensões social, biológica e 
psicológica como concepções multidimensionais que representam os sistemas culturais e os valores 
dos sujeitos. Para se pensar promoção da saúde deve-se escutar mais os indivíduos, reconhecendo-
os como sujeitos de sua própria saúde. Para isso, é preciso sair da unidade de saúde, para ver a vida 
como ela anda, no território e organizar os serviços de saúde a partir dos reais problemas e 
necessidades de saúde, considerando o modo de vida das populações.  

Promover saúde é construir territórios saudáveis, buscando a satisfação das necessidades 
materiais básicas de habitação, alimentação, educação, cultura, segurança, lazer e outras 
necessidades humanas imateriais da vida, o que requer, necessariamente ação de políticas públicas 
intersetoriais e participação social. Ações de promoção da saúde podem redimensionar as fronteiras 
existentes. Para tanto, destaca-se a ação da comunidade como uma protagonista deste processo.  
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Resumo 
O presente trabalho visa trazer algumas reflexões sobre os acidentes com transporte rodoviário de 
produtos perigosos na Bahia, a partir dos pressupostos da Toxicologia Ambiental, destacando as 
classes de riscos que neles preponderam. Trata-se de uma abordagem qualitativa, de natureza 
exploratória e descritiva. Os resultados indicam que a Bahia está entre os sete estados brasileiros 
que mais contribuem para as estatísticas de acidentes em rodovias com produtos perigosos. A 
Região Metropolitana de Salvador concentra os acidentes com produtos perigosos no estado, sendo 
destaque as classes de riscos dos combustíveis, corrosivos e gases inflamáveis. Há escassos 
estudos toxicológicos desses produtos, vulnerabilizando mais ainda as populações lindeiras e o 
ambiente além dos trabalhadores que estão expostos diretamente a eles. O fortalecimento de ações 
de fiscalização e monitoramento nas rodovias, maior investimento em estudos toxicológicos e 
ecotoxicológicos em conjunto com pesquisas epidemiológicas, levantamento do perfil químico dos 
produtos perigosos que percorrem as rodovias baianas e o ensejo da intersetorialidade na gestão e 
gerenciamento desse tipo de risco que é complexo são algumas ações de controle estatal que podem 
ser adotadas para tornar a vida e o ambiente dos baianos mais seguros, saudáveis e sustentáveis. 
Implementar um gerenciamento participativo e integrado torna a Bahia uma referência em uma 
temática de preocupação internacional. 
 
Palavras chave: Transporte Rodoviário. Produtos Perigosos. Toxicologia Ambiental. Bahia. 
 
 
Abstract 
The present work aims to bring some reflections about the accidents with road transport of dangerous 
products in Bahia, based on the assumptions of Environmental Toxicology, highlighting the risk 
classes that preponderate them. This is a qualitative, exploratory and descriptive approach. The 
results show that Bahia is among the seven Brazilian states that contribute most to the statistics of 
accidents on highways with dangerous products. The Metropolitan Region of Salvador concentrates 
the accidents with dangerous products in the state, being emphasized the classes of risks of fuels, 
corrosives and flammable gases. There are few toxicological studies of these products, further 
vulnerabilizing the surrounding populations and the environment besides the workers who are 
exposed directly to them. The strengthening of monitoring and monitoring actions on highways, 
increased investment in toxicological and ecotoxicological studies in conjunction with epidemiological 
research, survey of the chemical profile of hazardous products that cross Bahia highways and the use 
of intersectoriality in the management and management of this type of risk Is complex are some state 
control actions that can be adopted to make the life and environment of natives Bahia safer, healthier 
and sustainable. Implementing participatory and integrated management refers in a theme of 
international concern.  
 
Key works Road Transportation. Dangerous Goods. Environmental Toxicology. Bahia.  
 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1304 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                   UFGD - 2017 

 
Introdução 
 

O Século XX foi marcado pela preocupação com os impactos ambientais relacionados aos 
transportes simultaneamente com uma sequência de outros desastres de origem antropogênicas de 
sérios danos e prejuízos socioambientais e econômicos, refletindo na saúde das populações, 
principalmente das consideradas vulneráveis, e do ambiente, culminando em Acordos e Tratados 
Internacionais com reflexos nas legislações dos países (BRASIL, 2000; VASCONCELLOS, 2008; 
FREITAS; ROCHA, 2014).  

Os países em desenvolvimento são os que mais sofrem com acidentes envolvendo o 
transporte rodoviário de produtos perigosos (TRPP) devido às fragilidades política e institucional 
existentes e que reflete em infraestrutura e superestrutura frágeis, pois são configuradas para 
responder aos pressupostos neoliberais e à globalização de riscos que os distribui de maneira 
desigual no mundo. Além disso, o sistema econômico vigente impõe uma legislação internacional 
que não corresponde à realidade local em sua totalidade, em que os mais vulneráveis 
socioeconomicamente são os mais atingidos, sujeitos à injustiça ambiental, iniciando por controle 
e participação social incipientes, culminando em gerenciar os passivos do modelo econômico 
vigente (SANTOS 2001; PORTO; FINAMORI, 2012; FREITAS E ROCHA, 2014).  

 
Nos países em desenvolvimento, as principais vítimas dos acidentes se 
encontram nas classes econômicas mais baixas [...] Nos países menos 
desenvolvidos não há uma cultura técnica sobre segurança viária e a população, 
em geral, se encontra distante do problema [...]” (FERRAZ et al., 2012, p.22).  
 

A produção industrial e evolução tecnológica crescentes aliadas às demandas dos 
mercados exigem a circulação de produtos e insumos químicos pelas vias urbanas e vicinais.No 
período de 2000 a 2009, um milhão e meio de pessoas no mundo foram atingidas por acidentes 
associados ao transporte rodoviário de produtos perigosos (TRPP), ocasionando 
aproximadamente cem mil mortes (SANTOS 2001; UNISDR, 2007; WHO, 2012; SILVA, 2014). 

A preocupação mundial com acidentes com TRPP é traduzida por uma das metas da 
Agenda dos ODS pós 2015, que é a de reduzir doenças e óbitos com estas substâncias e 
desenvolver metodologias de avaliação de riscos a fim de identificar as causas do problema, 
subsidiando assim políticas públicas e implementado intervenções imediatas mais eficazes e 
eficientes para uma gestão e gerenciamento de riscos no setor (BRASIL, 2002; BUSS, 2007; 
BUSS et al., 2014; FREITAS, 2014). 

Para os riscos associados ao TRPP pode-se considerar que riscos” causam uma série de 
acontecimentos dificilmente previsíveis e domináveis devido à disfuncionalidade de um sistema 
técnico complexo e sujeição a outros fatores [...]” (ARAÚJO, 2007, p.9) . 

Somente a partir da década de 80, os pesquisadores se voltaram mais para esta temática 
devido aos danos e prejuízos crescentes sofridos pelas populações expostas, ao ambiente e os 
reflexos na economia dos países. Escassos estudos foram direcionados aos aspectos 
toxicológicos (GONÇALVES, 2015; YILMAR; EROL; APLAK, 2016).  

Os reflexos da subutilização da Toxicologia sendo especificamente aqui orientada para o 
campo do ambiente e para a compreensão desses eventos atingindo a saúde dos envolvidos e 
do meio sejam justificadas pelas demandas dos mercados em que diariamente são sintetizadas 
de 1000 a 2.000 substâncias químicas, torna-se questionável a possibilidade real de realizar 
testes de toxicidade e isto é preocupante, pois muitos destes produtos são comumente usados 
no cotidiano e com riscos potenciais desconhecidos (CETESB, 2014).  

Há uma necessidade de investimentos do estado nesse tipo de estudo. Sabe-que os 
riscos tecnológicos associados ao TRPP é de natureza complexa e para tal é permeado de 
incertezas e consequentemente a prevenção deve pautar a preocupação das políticas públicas 
em Saúde, Ambiente, Transportes, Proteção e Defesa Civil e de outras instituições públicas e 
privadas envolvidas. Mas também deve ser feito de forma participativa e integrada e não só 
priorizando o conhecimento técnico científico, se uma parcela da sociedade que é vulnerável 
assume os passivos e de certa forma é pressionada a aceitar esse risco, naturalizando -o em seu 
cotidiano. 

Tal fato torna-se um problema de saúde, segurança pública e de direitos das populações 
e trabalhadores. A Ausência ou fragilidade nos dados associados à dose, tempo de exposição, a 
origem da doença e se essa ocorreu por meio de uma contaminação aguda ou crônica, dados 
mais robustos sobre as características intrínsecas dos produtos e seus reais efeitos, dentre 
outros, dificultam as avaliações de riscos refletindo na assertividade dos nexos epidemiológicos, 
previdenciário e até mesmo de uma melhor interpretação de um nexo clínico.  
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Os produtos perigosos são classificados em nove classes de riscos e assim toda a 

legislação pertinente trabalha conforme a mesma, seja desde a elaboração de políticas à 
atendimentos às emergências químicas. Contudo o sistema adotado pela maioria dos países 
para alinhar a simbologia e o número que os identifica, trabalha com o conceito de perigo em 
dicotomia com a legislação que utiliza o conceito de risco.  

Um dos documentos exigidos para o TRPP é uma ficha denominada de Ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) e que encerra as propriedades físico-
químicas, toxicológicas e ecológicas das substâncias ou misturas a serem transportadas e que 
muitas vezes os fabricantes responsáveis por sua descrição, desconhecem também seus efeitos 
toxicológicos. 

Assim estes materiais são expostos aos trabalhadores diretamente envolvidos, as 
populações lindeiras e aos ambientes natural e construído (GOMES et.al., 2016).  

Outro fator a considerar é quanto aos limites de tolerância toxicológicos e 
ecotoxicológicos. Eles variam de país para país e isto se reflete no interior de cada um deles. Os 
países de economia central exigem limites mais restritivos. A vulnerabilidade política brasileira se 
reflete na maioria dos estados com alternância de valores adotados para a saúde humana e do 
ambiente. 

O Brasil como um país de destaque mundial nos processos de químicos e petroquímicos, 
exige uma grande circulação de insumos e produtos dali derivados. Como o modal rodoviário é o 
preferencial para o transporte de cargas, concorre também para uma expressividade de 
acidentes nas rodovias e estradas com os produtos denominados perigosos.  

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2004) produtos 
perigosos são substâncias naturais ou artificiais que apresentam propriedades físico-químicas 
como toxicidade, inflamabilidade, corrosão, dentre outras que possam causar danos e prejuízos 
às populações, ambiente natural e construído.  

E a preocupação com o TRPP se justifica pelas variedades de materiais com 
propriedades intrínsecas diversas em que bem poucas são conhecidas e pela amplitude de um 
evento adverso com eles e seus efeitos, isto se intensificando sob condições inadequadas das 
vias, dos veículos, das condições psicofísicas dos motoristas, dentre outras.  

A Bahia apresenta um perfil crescente de acidentes com TRPP. A Região Metropolitana 
de Salvador (RMS) é a mais atingida com aqueles acidentes e com consequências sérias para 
suas populações e seu entorno (SANTOS 2001; GUERRA, 2005; BAHIA, 2005; PRF-BA, 2016; 
INEMA, 2016).  

O presente trabalho vem trazer algumas reflexões sobre os acidentes com transporte 
rodoviário de produtos perigosos na Bahia a partir dos pressupostos da Toxicologia Ambiental, 
destacando as classes de riscos que neles preponderam. 
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

O estudo é de natureza exploratória e descritiva. Para tanto, utiliza-se de revisão bibliográfica, 
análise documental, bem como do aporte legislativo que suporta o campo de estudo. 

A revisão bibliográfica foi orientada por consulta a artigos e estudos no Portal CAPES 
utilizando as seguintes palavras-chave road transportation, dangerous goods, Environmental 
Toxicology, accidents, hazardous materials e  Bahia. Relatórios e documentos associados ao TRPP 
foram obtidos das instituições de Saúde, Segurança e ambiente do estado e também foram utilizados 
para a composição do estudo.  

Quando necessário serão utilizadas ferramentas da estatística descritiva para elaboração de 
tabelas e gráficos.  

Um recorte temporal de acidentes com TRPP foi realizado a partir de estudos e relatórios e 
abrangeu os seguintes períodos: 1985 a 1995; 2000 a 2005; 2006; 2010 a 2014. Foram elaborados a 
partir deles os gráficos. 

Somente no último período foram liberados dados referentes aos acidentados quanto ao 
número de lesões e óbitos. Isto foi feito pela Polícia Rodoviária Federal por seu robusto banco de 
dados e oriundos de sua atuação nos campos da fiscalização e monitoramento. 

Dados empíricos oriundos de entrevistas com alguns gestores de instituições públicas 
relacionados à temática foram inseridos na pesquisa.  

As análises foram suportadas pela revisão bibliográfica feita e pelo arcabouço legislativo 
específico.  
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O transporte rodoviário de produtos perigosos na Bahia 
 

A legislação em TRPP brasileira é balizada nos pressupostos da legislação internacional, mas 
seguindo os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) concernente ao trânsito e às normas 
gerais e complementares da Agência Nacional de Transportes Terrestres na Bahia (ANTT/UERBA) 
tocante ao campo dos Transportes. O TRPP possui legislação transversal, ou seja, no processo do 
transporte, vários órgãos/entidades, em diferentes dimensões, atuam com legislações próprias sobre 
assuntos ou sobre produtos específicos. A Bahia segue conforme as exigências da legislação 
nacional sobre a temática, o Decreto 96.044∕1988, a Resolução regulamentadora do TRPP no País, a 
420/2004 (ANTT), atualizada pela Resolução 5232/2016, mas ainda não implementada e a 
Resolução ANTT nº 3665∕11 respeitando a lei magna do trânsito, o CTB (BAHIA, 2000; SANTOS, 
2001; BAHIA, 2005; GUERRA, 2005; PRE-BA, 2015; PRF-BA, 2015; GOMES et al., 2016; ANTT, 
2017). 

O campo ambiental marca fortemente o arcabouço legislativo de TRPP e é o responsável 
pelo licenciamento dessa atividade, sendo considerada na Bahia como atividade de alto potencial 
poluidor, enquanto no órgão ambiental federal é tida como potencialmente poluidora. A área de 
segurança que lida com o trânsito está implementando o monitoramento de emissões veiculares nas 
vias federais baianas. O Órgão ambiental baiano, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
(INEMA) apresenta em seu site ações de fiscalização e monitoramento ambiental associados também 
Encontra-se ainda no estado a Resolução nº 1039, de 06 de dezembro de 1994 que trata do TRPP e  
que vigora sem atualização, mas seguindo as disposições do arcabouço legislativo nacional 
específico (ARAÚJO, 2007; PRF-BA, 2017; IBAMA, 2015a; SEIA, 2017). 
            A segurança química no estado traz como referência o plano nacional denominado de Plano 
Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida às Emergências Ambientais com Produtos 
Químicos Perigosos conhecido por P2R2. Foi elaborado e implementado a partir de 2002 sob a 
jurisdição do INEMA, mas com a participação de instituições envolvidas com a temática (GUERRA, 
2005).  
            Reuniões sistemáticas para dar continuidade às linhas de ação acordadas ocorreram com 
interrupções temporais devido à fatores associados à vulnerabilidade política. Isto também maior 
fragilidade às instituições públicas quanto aos seus papéis de controle e deixando aqueles encontros 
à margem, favorecendo os ditames econômicos e ampliando a possibilidade do estado a riscos de 
acidentes de menor e maior amplitudes com os materiais perigosos. Ate janeiro desse ano faziam 
seis meses sem reuniões com os participantes. As universidades e a agência reguladora nacional do 
TRPP no estado, a Agência Nacional de transportes Terrestres (ANTT) não fazem parte ainda do 
P2R2, necessitando de receberem convite do órgão ambiental para tal fim. 

  Isto favorece mais ainda a fragilidade na intersetorialidade e consequentemente a ausência 
no estado de um mapeamento de riscos e vulnerabilidades para os eventos adversos considerados 
como naturais e tecnológicos. Nestes últimos estão inclusos os associados ao TRPP (SAMU, 2016; 
SUDEC, 2016). 

Neste trabalho é adotado o conceito de risco tecnológico ambiental de Porto e Machado 
(1997, p.1) que se configura como aquele que é associado a “novas tecnologias químicas, 
radioativas, e geneticamente engenheiradas e seus perigos para a saúde e o meio ambiente”. 

O campo da Saúde precisamente da Vigilância em Saúde Ambiental iniciou uma implantação 
de metodologia de avaliação de risco denominada de Avaliação de Impacto à Saúde (AIS) por meio 
de um curso em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Rio de Janeiro e Bahia e apoio 
do Ministério da Saúde para vários segmentos da sociedade em 2015 ( BAHIA, 2016).  

No ano seguinte insere um projeto piloto com a referida metodologia para um local na Região 
Metropolitana de Salvador denominada Ilha de Maré, cenários de riscos tecnológico ambiental com 
sérios reflexos para a saúde e o ambiente dessa localidade composta por comunidades quilombolas. 
Tal ação conta com a participação da Universidade Federal da Bahia, Ministério Público, FIOCRUZ 
do Rio de Janeiro e da Bahia e o INEMA (BAHIA, 2016, 2017).                

                         Com a preparação para dar subsídios aos eventos da Copa do Mundo e das Olímpiadas em 
2016 foram realizadas em parceria com a FIOCRUZ do Rio de Janeiro, oficinas para elaboração de 
planos multirriscos, sendo inicialmente contemplados começando por 15 municípios e que se 
estenderá para mais 50 em 2017. Os municípios foram separados em três temáticas abrangendo 
desastres naturais e tecnológicos. Conforme a Vigilância ambiental em Saúde “os municípios da  
RMS, representados por Camaçari, Candeias, Madre  de   Deus  e  Salvador concentraram esforços 
no cenário de acidentes com produtos perigosos” (BAHIA, 2016, p.2). 
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          No Estado há um plano de Contingência para cargas perigosas, mas que ainda não foi 
implementado. Rodovias em que o fluxo de TRPP é intenso e pesado foram concessionadas, como 
a BR-324 e o sistema BA-093, por exemplo. Isto mostra que segurança viária reflete a política 
nacional de diminuição de investimentos para tal fim fazendo com que passe suas 
responsabilidades para o setor privado.  
           Os órgãos públicos de segurança são responsáveis por fiscalização utilizando o CTB e a 
legislação específica de TRPP, precisamente a Resolução 420/2004 da ANTT, Resoluções e 
NBR’s. A ANTT como órgão regulador maior também fiscaliza especificamente focando os 
componentes associados ao TRPP, respeitando as competências dos primeiros.   
            Os órgãos ambientais no estado, federal e estadual, o órgão de trânsito, o instituto de 
metrologia baiana e o órgão de transporte são responsáveis pelo licenciamento da atividade, no que 
concerne a documentação do veículo, do condutor, das especificações adequadas do veículo para 
tal tipo de transporte e autorização para trânsito em rodovias com essas cargas denominadas neste 
campo como especiais. 
              A responsabilidade pela segurança desse tipo de transporte é do estado e das empresas 
privadas que lidam diretamente com os produtos em questão, ou seja, os fabricantes, as 
transportadoras e as empresas receptoras deles. A responsabilidade é conhecida por 
compartilhada. 
 

              
Acidentes com transporte rodoviário de produtos perigosos no estado baiano 
 

   Para Araújo (2007), acidentes são acontecimentos indesejáveis que podem causar graves 
danos de ordem material, também às pessoas e ao meio ambiente. E assim como acontece na 
maioria dos países, no Brasil não existe estatísticas seguras à respeito de acidentes rodoviário com 
produtos perigosos.  

   A Bahia está entre os sete estados que mais contribuem para as estatísticas de acidentes 
em rodovias com produtos químicos, justificado pela movimentação intensa e pesada de produtos 
perigosos do Brasil devido à conexão viária com os polos industriais do País.  Por ser  um  estado   
de localização geográfica estratégica oportuniza acessos também de veículos com destinos a vários 
estados do País, incrementando o risco de acidentes com TRPP, uma constante em suas rodovias 
(BAHIA, 2000; BELTRAMI, 2012). 
               Há oito rotas no Estado que se destacam quanto a acidentes com produtos químicos e são 
elas: A (BA-528∕BR-324∕Base Naval), B (BR-324∕BR-116), C (Percurso BR-324∕BR-101∕Divisa Ba-Se), 
D (Canal de Tráfego∕BA-093∕BR-324∕BR-101), E (Canal de Tráfego∕BR-324∕BR-101), F (BR-324∕BR-
242) e G (BA-093) (BAHIA, 2005).  
                Quatro séries temporais analisadas correspondendo aos períodos de 1985 a 1995; de 2000 
a 2005; 2006; 2010 a 2014 mostram que as rodovias baianas que se destacaram em eventos 
adversos com TRPP foram as associadas à Região Metropolitana de Salvador, sendo que a causa 
principal apresentada é por tombamento de caminhões. As consequências desses acidentes 
comprometeram a saúde das populações expostas, o ambiente e danos e prejuízos para as 
empresas envolvidas, pois podem gerar explosões, contaminações ambientais nos diversos 
compartimentos, comprometimentos das rodovias e do tráfego. 
               As classes de riscos que preponderaram nesses eventos são mostradas nas Figuras 1, 2 e 
3. 
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Figura 1: Tipologia dos produtos perigosos por classe de risco nos acidentes na Bahia,1985-1995 e 
2000-2005. 

 
Fonte: GUERRA, 2005 
 

               No período observado, os produtos perigosos que se destacaram são associados às 
classes de risco 3 (combustíveis líquidos) derivados dos processos  químicas e petroquímicos da 
Bahia e suas necessidades de uso. Respectivamente destacam-se depois as classes de riscos 
8(corrosivos), em que há grande uso de ácido sulfúrico e soda cáustica, produtos preponderantes nas 
demandas industriais dos grandes polos existentes no estado e por último, os resíduos industriais que 

também promovem riscos devido não possuírem identificação de muitos (podem ser misturas sem 
caracterização química, toxicológica. Justificados pelas siglas NC (não conhecido) e NI ( não 
identificado). Mas que se não apresentassem riscos também não eram legislados. 

 

Figura 2: As classes de risco de maior frequência nos acidentes das rodovias federais baianas de 
2010-2014. 

Fonte: Adaptada da Polícia Rodoviária Federal, 2015 
  

             A classe de risco que prepondera nas vias federais do estado ainda é a dos combustíveis 
líquidos. A segunda classe de destaque mostra as demandas atuais dos processos produtivos. 
As classes de riscos que preponderam seguem o perfil internacional (SILVA, 2014; AJAYA KUMAR et 
al,2015). 
            O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA, 2015), órgão ambiental baiano, 
sintetizou dados de acidentes ambientais por modal e tipos de produtos que foram classificados 
conforme suas propriedades. O que não pode ser identificado, foi classificado como categorias óleo e 
produtos químicos. Dos 413 produtos relacionados aos acidentes ambientais no período de 2010 a 
2014, 31% corresponderam aos denominados de produtos químicos, dos quais associados ao TRPP 
correspondem 17% ao óleo diesel, 8% a gasolina e 6%, a amônia. 
              A Região Metropolitana de Salvador (RMS) concentra maior número de acidentes com TRPP 
devido aos grandes centros industriais, portos e outros que ali existem e que corroboram com um 
fluxo grande e pesado de caminhões transportando produtos perigosos e ainda simultaneamente 
exposta a condições de vias inadequadas, com frotas de caminhões com idade superior a cinco anos 
(BAHIA, 2000; SANTOS, 2001; GUERRA, 2005; BAHIA, 2005; CNT, 2016). 
              Na RMS, há, por exemplo, o  Sistema BA-093 possui 6 rodovias e nele se localizam o maior 
polo petroquímico do hemisfério Sul , no município de Camaçari e ainda recebe todo fluxo de TRPP 
da maior Refinaria da região Nordeste, a Landulfo Alves em São Francisco do Conde e do país e do 
Centro Industrial de Aratu (CIA) em Simões Filho, bem como de outros corredores oriundos do país, 
além de transitarem por suas vias outros tipos de veículos, pessoas e animais. É uma das localidades 
críticas para o TRPP e pertencente a quatro das rotas supracitadas.  

Classe de risco  Nº de Acidentes (%)  Nº de Mortos Nº de Feridos Graves  Nº de Feridos Letais 

2 29(18%) 0 0 4 

3 74(47%) 5 2 12 

8 13(8%) 4 0 2 

Outros 43(27)% 2 2 13 
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              As populações lindeiras dessa região estão expostas a materiais perigosos e  que muitos 
que por ali circulam não são conhecidas suas propriedades intrínsecas, tornando um caso de injustiça 
ambiental, já que as condições socioambientais delas são vulneráveis. Menciona-se que na  rodovia  
BA-524, conhecida por Canal de Tráfego, rodovia que concentra praticamente 30% do PIB do estado 
devido aos produtos perigosos que por ali trafegam, há  uma comunidade localizada em sua faixa de 
domínio que se encontra no mapa dos conflitos ambientais brasileiros, por exposição a riscos e 
vulnerabilidades, como: impactos pelo TRPP, uma penitenciária ao seu lado, construção de um 
pedágio e da barragem Joanes II, ferrovia (em construção) em seu cerne, presença de doenças 
transmissíveis, violência (coação física) e insegurança alimentar, falta de atendimento médico, dentre 
outros (FIOCRUZ, 2016).  
             As condições das rodovias baianas não são uma das melhores do país e, no entanto este 
estado concentra grandes empreendimentos industriais que se destacam no consumo e produção de 
insumos e produtos importantes para os processos produtivos e que exigem altas demandas de 
Circulação pelo modal rodoviário, o preferencial para o transporte daqueles materiais (BAHIA, 2005 
(CNT, 2016).         
            Um dos fatores contribuinte para acidentes com TRPP no estado é as condições das 
rodovias. Com a extinção do  seu Departamento de Transporte (DERBA) também foram aniquiladas 
as residências de manutenção das vias e as balanças de pesagem. Tal fato faz com que aumente as 
externalidades negativas quanto à pavimentação, por exemplo, com aumento de buracos o que 
provoca colisões, tombamentos de veículos com TRPP e seus efeitos negativos diversos (CNT, 2016; 
SIT, 2017). 
            Há vulnerabilidades na notificação de acidentes com TRPP e na intersetorialidade (IBAMA, 
2015; SEDUC, 2017). 
            Um problema mencionado por Guerra (2001) e que ainda vigora é o tempo de emergência e a 
fragilidade na parte assistencial no Estado (SAMU, 2016). 
 
 
A Toxicologia Ambiental e os acidentes com produtos perigosos nas rodovias baianas 
 
            Refletindo sobre as classes de riscos que mais se destacam nas rodovias baianas e sobre os 
eventos adversos que ocorrem com os trabalhadores envolvidos na questão e as populações 
lindeiras e o ambiente, a Toxicologia Ambiental traz elementos que podem minimizar os problemas de 
saúde e de outras esferas que atingem estas parcelas da sociedade, propiciando se adotada, a  
implantação de políticas públicas mais assertivas e eficazes no campo e gerenciamento de riscos 
(GUERRA, 2006; THÉ, 2009; BAHIA, 2016b). 
           A classe de risco 3 (líquidos inflamáveis) preponderante nos acidentes em estudo corrobora 
com os cenários internacional e nacional, no entanto, o tratamento para lidar com a questão não é 
equivalente como ocorre nos países desenvolvidos (SILVA, 2014; GOMES et al.; 2016). 
A Bahia não apresenta um estudo toxicológico em acidentes com TRPP (BAHIA, 2000; SANTOS, 
2001; GUERRA, 2005; BAHIA, 2005; THÉ, 2009; GUERREIRO, 2010). 
            O produto é considerado perigoso para transporte se estiver identificado na lista da Resolução 
420/2004 da ANTT. Gomes et al.(2016) menciona que o fabricante também sugere se é perigosos 
para o transporte ou não.ou seja, a sociedade está submetida à percepção e conhecimento do 
sistema técnico científico.              
            A Resolução 420/2004 passou por novas alterações, novas substâncias foram ali 
incorporadas e exigências maiores para o transporte de outras existentes foram configuradas , devido 
a  testes físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos realizados.Mas há de se compreender que 
os países em desenvolvimento como o Brasil fica à disposição de estudos desse nível com materiais 
que podem  ser mais expressivos em países de economia periférica.Mesmo a Bahia tendo 
apresentando indústrias químicas e petroquímicas  com  tecnologia de ponta, há uma déficit na 
caracterização de todos os riscos toxicológicos dos produtos perigosos que circulam por suas 
rodovias.Haja vista também que  a classe 9 dos produtos perigosos  são de alta periculosidade 
ambiental como amianto azul,óleos combustíveis e que  possuem propriedades inerentes que fogem 
das oito primeiras classes de riscos da Organização da Nações Unidas (ONU) e adotada pela maioria 
dos países do mundo.  Ainda há outros que ainda não se conhecem nenhuma de sua caracterizam e 
transitam sem as exigências  da legislação específica.  
             A alteração da Resolução 420/2004 entrará em vigor daqui em julho do ano vigente e mesmo 
assim ainda aspectos intrínsecos dos materiais perigosos ali contidos merecem uma atenção das 
políticas públicas em Saúde, Segurança, Trânsito, Proteção e Defesa Civil, Planejamento Urbano e 
Ambiental. A Bahia ainda apresenta uma subnotificação de acidentes com esses produtos que 
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inviabiliza muitas vezes ações efetivas e eficazes no momento de emergências e no atendimento a 
vítimas e ao ambiente e isto se deve ao frágil controle nas rodovias pelo estado.    
               Isto é bastante grave, pois a população desinformada pode declarar ao órgão ambiental 
estatal acidente envolvendo TRPP e não saber qual o produto, bem como também se o veículo 
estiver irregular, sem a simbologia adequada que identifica o produto e se o veículo foi retirado do 
local de forma ilegal e ainda se o corpo técnico não for bem preparado para a notificação, pode-se 
verificar o que aparece em muitos registros de emergências químicas em TRPP, o termo “óleo 
(INEMA, 2015). 

Há vulnerabilidades nas estruturas de emergências ambientais e em saúde para TRPP. Há 
escassez de estudos em TRPP e o problema se intensifica pela ausência do tema em TRPP de 
radioativos associado especificamente ao do município de Caetité-Ba que possui a única mina de 
urânio em operação na América Latina (BAHIA, 2005; GUERRA, 2005; BAHIA, 2016; INB, 2014; 
SUDEC, 2017; SAMU, 2017). 

  O tempo de exposição a um certo produto perigoso, a dose-resposta e outras etapas 
utilizadas na avaliação de risco em  Toxicologia Ambiental mostram que ainda configura algo de 
suma importância, pois com o aumento de tráfego no estado, um acidente do TRPP gera 
consequências preocupantes para atender no tempo de atendimento exigido pela 
legislação.Consequentemente a exposição ao produto aumenta com a demora no atendimento. A 
questão se aguça mais ao ser observado o estado físico do produto e suas características. É 
importante conhecer suas propriedades toxicológicas e ecotoxicológicas para entender qual a via que 
de exposição que facilita seu transporte nos organismos vivos e como se comporta no ambiente 
natural. 
              As estruturas emergencial e assistencial no estado ainda são frágeis e simultaneamente é 
necessário que a equipes de atendimento e assistencial estejam preparadas para lidar com esse 
produtos e não sofrerem contaminações decorrentes do evento (SAMU, 2016). 
              A literatura discute que as propriedades toxicológicas e ecotoxicológicas não são levadas em 
consideração como deveria na legislação, na efetivação das políticas públicas, consequentemente, os 
reflexos sobre as parcelas mais vulneráveis socialmente são certamente denominadas de injustiças 
ambientais.   
              Medronho (2012, p.538) afirma que “é muito difícil a caracterização de casos ou casos 
suspeitos de saúde. A informação toxicológica é escassa ou inexistente”. É mais fácil de detectar os 
problemas de saúde daí associado quando os efeitos são agudos decorrentes de intoxicação ou 
desastres. Difícil se não há preocupação com estudos toxicológicos, necessitando de maiores 
investimentos neste campo. 
              Isto afeta os direitos à saúde, a um ambiente equilibrado e social promulgado pela Carta 
Magna do País e leva a outras reflexões: Como e quem avalia o risco associado ao TRPP? A quem 
interessa uma avaliação com risco toxicológico frágil ou inexistente se a avaliação da exposição, da 
dose, o reconhecimento preciso da fonte de contaminação, as predisposições individuais e coletivas à 
exposição a produtos perigosos, as possíveis vias de contaminação, as propriedades toxicológicas e 
outras devem ser conhecidas para uma atuação precisa das instituições específicas e participação e 
controle social justo? 
              A Figura 3 mostra alguns efeitos toxicológicos da gasolina pertencente à classe de risco 3 e 
que toda a população baiana e seu ambiente estão expostos. 
 

Agente 

Químico 

Efeitos toxicológicos agudos e crônicos Processos produtivos Propriedades Físico-

químicas 

 

 

 

Gasolina 

(Produto tipo 

A) 

 

Possibilidades de efeitos carcinogênicos e 

mutagênicos.Toxicidade à reprodução – 

Categoria 2. Toxicidade para órgãos-alvo 

específicos. Perigo por aspiração. 

Nocivo para os organismos aquáticos. CL50 

(Cyprinodon  variegatus, 96h): 82 mg/L.É 

persistente. 

 

Indústrias químicas e 

petroquímicas, postos 

de abastecimentos, 

outros. 

Solubilidade (s): insolúvel 

em água e em solventes 

orgânicos. 

Ponto de ebulição inicial e 

faixa de temperatura de 

ebulição: > 35 ºC 

Taxa de evaporação: Não 

disponível. 

Odor e limite de odor: 

Forte e característico. 

Fonte: Adaptada de Petrobrás (FISPQ, 2013). 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1311 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                   UFGD - 2017 

 
 
A FISPQ não salienta os efeitos adversos à audição humana com este tipo de produto químico e 
outros de propriedades semelhantes.  
Os baianos estão expostos ainda à caminhões de TRPP que podem carregar diversos produtos 
perigosos com compatibilidade química ou não, com veículos e vias muitas vezes inseguras e 
sujeitos a outras externalidades negativas. Contudo, pergunta-se: Qual é a amplitude de um acidente 
por tombamento em que haja uma explosão contendo óleo diesel, gasolina e álcool etílico? Mesmo 
havendo compatibilidade química, os efeitos desses eventos podem ser aditivos ou sinérgicos, agudo 
ou crônicos.  
Ruppenthal (2013), Silva (2014) e CETESB (2014) consideram que há mais de 21 milhões de 
substâncias químicas existentes na atualidade, sendo que 1 milhão é considerado como produtos 
perigosos, apenas 8% destas possuem pesquisas no campo da saúde ocupacional e 100.000 delas 
são comercializadas, enquanto Trivelato (2008) considera não haver dados para produtos químicos 
presentes no mercado brasileiro, mesmo assim o risco é controlado e aceitável socialmente. 
 
 
Considerações Finais 
 

A Região Metropolitana de Salvador está sujeita a riscos toxicológicos que em sua maioria 
são desconhecidos mesmo conhecendo alguns efeitos. A toxicidade dos produtos preponderantes 
nos acidentes da Bahia necessita de estudos, sejam eles epidemiológicos e/ou toxicológicos, para 
que estes eventos sejam minimizados e, assim, os mais vulneráveis sejam contemplados com o 
direito de um ambiente equilibrado e saudável. 

Normalmente as Vigilâncias em Saúde usam indicadores que se referem apenas aos efeitos, 
ou seja, índices de morbidade e mortalidade e, mesmo assim, enfrentando problemas com 
subnotificação. Há necessidade de dados de exposição, toxicocinéticos, dose–resposta, 
toxidinâmicos e das propriedades intrínsecas dos produtos para efetivar políticas de prevenção. 

Os pressupostos da legislação internacional de TRPP que os países periféricos adotaram 
exigem requisitos de segurança cujas infraestrutura e superestruturas não dão conta. Os encontros 
ambientais internacionais sempre elaboram Acordos envolvendo a preocupação com a segurança 
química das populações vulneráveis, mesmo que os pressupostos neoliberais assegurem o contrário 
e simultaneamente exijam o que fragilmente pode ser cumprido. Assim, estudos toxicológicos e 
ecotoxicológicos na Bahia devem ser feitos sob a ótica da participação social e integrada. 

As populações lindeiras nas rodovias baianas estão expostas a produtos perigosos diversos, 
a misturas, a produtos classificados de classe de risco 9 denominados de Substâncias e Artigos 
Perigosos Diversos cujas propriedades não se encaixam nas oito existentes. Nem estas últimas 
possuem todos os seus produtos com propriedades intrínsecas conhecidas. 

As FISPQs necessitam de revisão periódica e a flexibilidade em elaborá-las, não deve 
permitir a invisibilidade de propriedades toxicológicas importantes e que definam um quadro avaliativo 
melhor da questão. Isto deve ser rigorosamente fiscalizado. 

A Bahia precisa delinear um perfil químico dos produtos que circulam em suas vias e, assim, 
iniciar seu mapeamento de risco tecnológico, implementar o Plano de Contingência para TRPP já 
existente. O tempo de emergência no atendimento com TRPP nas rodovias deve ser rigorosamente 
observado, pois quanto maior a demora de efetivá-lo maior exposição do cenário aos efeitos 
toxicológicos e físico-químicos do material envolvido. 

A questão em estudo é um desafio para o Estado regulador que precisa de maneira premente 
olhar com mais atenção o que preconiza a Lei Magna do País quanto ao direito de todo cidadão a ter 
um ambiente equilibrado ecologicamente e que reflita na qualidade de vida de seu povo. 
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Resumo 
A análise deste estudo , na cidade de Manaus, teve como seleção o bairro da Redenção  situado na sub-
bacia hidrográfica do Gigante, para se estudar detalhadamente as características dos aglomerados 
subnormais. O objetivo destes estudos evidenciaram a quantificação de setores de aglomerados 
subnormais e posteriormente  uma análise em relação às condições de saúde-doença nesses 
aglomerados subnormais.  No setor mais ocupado da bacia se evidenciam diversos ambientes com 
diferentes graus de degradação, onde se incluem os aglomerados subnormais. A pesquisa  tem como 
base a coleta de dados primários e secundários. Primeiramente os dados primários  foram 
trabalhados por meio das pesquisas em campo e registros fotográficos, em seguida, para a obtenção 
de dados secundários foram feitas consultas aos bancos de dados  do IBGE e o software utilizado é 
Estatcart (Sistema de Recuperacao de Informacoes Georreferenciadas) Versao 3.0 do ano de 2003 
para informações populacionais. O banco de dados do Sistema Único de Saúde o DATASUS, serviu 
como plataforma de extrações de dados para informacoes sobre as notificações de saúde . O 
aumento da quantidade de aglomerados subnormais, mostra se uma tendência crescente na cidade 
de Manaus, a forma concreta desse avanço é a expansão das comunidades para zona leste e norte 
de Manaus, em relação a quantidade de estabelecimentos de saúde na cidade de Manaus, o setor 
privado tem maior parcela de atuação enquanto os demais, nas esferas federal, estadual e municipal 
ainda mostram-se em quantidade inferior e mínina.  
 
Palavras chave: Aglomerados subnormais. Saúde. Manaus. Redenção. 
 
 
Abstract 
The analysis of this study, in the city of Manaus, had the Redenção neighborhood located in the sub-
basin of the Gigante as a selection, to study in detail the characteristics of subnormal Agglomerates. 
The objective of these studies was to quantify subnormal Agglomerates and subsequently to analyze 
health-disease conditions in these subnormal Agglomerates. In the more occupied sector of the basin 
there are several environments with different degrees of degradation, which include the subnormal 
clusters. The research is based on the collection of primary and secondary data. First the primary data 
were worked through field surveys and photographic records, then to obtain secondary data queries 
were made to IBGE databases and the software used is Estatcart (Georeferenced Information 
Retrieval System) Version 3.0 Of the year 2003 for population information. The DATASUS Single 
Health System database served as a data extraction platform for information on health notifications. 
The increase in the number of subnormal Agglomerates, shows a growing trend in the city of Manaus, 
the concrete form of this advance is the expansion of communities to the east and north of Manaus, in 
relation to the number of health facilities in the city of Manaus, Private sector has a greater share of 
performance while the others, in the federal, state and municipal spheres still show in lower and lower 
quantity. 
 

Key works: subnormal Agglomerates. Health. Manaus. Neighborhood. 
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Introdução 
 

No Brasil, o processo de organização territorial, expressa de forma estridente a grande 
desigualdade socioespacial, marcada por espaços, onde a inexistência de infraestrutura urbana é a 
principal característica.   É por meio desses espaços de aglomerados subnormais que as desigualdades 
sociais se intensificam (Albuquerque, 2016). Sendo assim, o IBGE adotou o conceito de Aglomerado 
Subnormal, com o objetivo de conhecer em detalhes as características dos setores censitários 
representados por áreas conhecidas, em todo o território brasileiro, por uma diversidade de nomes como: 
favelas, comunidades, grotão, vilas, mocambo entre outros (IBGE, 2010). Na cidade de Manaus, a maioria 
das formas de ocupação, classificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE como 
aglomerados subnormais, estão localizadas em regiões de fundo de vale e próximas às margens de rios 
que drenam uma rede hidrográfica local composta por aproximadamente 1.017 canais (Andrade e 
Albuquerque  2016). Estão inseridos em 40 bairros dos 63 cadastrados com mais de 100.000 habitantes 
nessa cidade. Constituem aglomerados de pessoas que moram segundo o IBGE, em condições 
impróprias para habitação, reúnem populações excluídas, carentes de infraestrutura de serviços de 
saúde, segurança, transporte, educação e planejamento urbano. Para este estudo, selecionou-se o Bairro 
da Redenção situado na sub-bacia hidrográfica do Gigante, para se estudar detalhadamente as 
características dos aglomerados subnormais, situados no bairro Redenção. Os estudos visaram 
quantificar os setores de aglomerados subnormais e posteriormente fazer uma análise em relação às 
condições de saúde-doença nesses aglomerados subnormais.  No setor mais ocupado da bacia se 
evidenciam diversos ambientes com diferentes graus de degradação, onde se incluem os 
aglomerados subnormais. Diante desse contexto, surgem indagações que podem ser contempladas sob 
os seguintes aspectos:   Os aglomerados subnormais na cidade de Manaus encontram-se em áreas 
rebaixadas do terreno, representadas por cotas altimétricas  próximas aos rios? Qual o principal 
motivo que desencadeia nos sujeitos a necessidade de fixar moradia nos limites de uma Área de 
Preservação Ambiental? Qual é o papel do poder publico neste contexto, uma vez que legalmente 
seriam  espaços territoriais especialmente protegidos (Lei nº 9.985/2000) lei Orgânica do Município de 
Manaus? A proximidade com o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes teve algum incentivo para 
instalação de sujeitos no local? Qual é o quadro de saúde residente nestas áreas?  
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

A pesquisa  tem como base a coleta de dados primários e secundários. Primeiramente os 
dados primários  foram trabalhados por meio das pesquisas em campo e registros fotográficos, em 
seguida, para a obtenção de dados secundários foram feitas consultas aos bancos de dados  do 
IBGE e o software utilizado é Estatcart (Sistema de Recuperacao de Informacoes Georreferenciadas) 
Versao 3.0 do ano de 2003 para informações populacionais. O banco de dados do Sistema Único de 
Saúde o DATASUS, serviu como plataforma de extrações de dados para informacoes sobre as 
notificações de saúde. A partir da revisao da literatura analisada até o presente momento como: 
teses, dissertacoes, revistas cientificas, artigos de revistas e trabalhos técnicos, foi possível realizar 
interpretações sobre a situação dos aglomerados objetos da pesquisa.  

As áreas selecionadas para a condução deste estudo, foram delimitadas a partir da definição 
de aglomerados subnormais do Censo do IBGE (2010), de acordo com a classificação de setores 
censitarios de Manaus, estabelecida pelo IBGE. O bairro selecionado para pesquisa foi a Redenção – 
setor situado na parte que corresponde à bacia hidrográfica do Gigante. A metodologia deste trabalho 
esta inserida no contexto da Geografia Física, que é o estudo da organização espacial dos 
Geossistemas com aporte na Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy, e está relacionada à 
distribuição e arranjo espacial dos elementos que compõe o universo do sistema e compõem a 
dinâmica dos processos e das relações entre os elementos (Nascimento, 2005).  

Por meio da análise do Geossistema são fornecidas informações sobre a dinâmica da natureza, 
possibilitando um planejamento adequado do espaço geográfico. O método geossistêmico foi o que 
melhor se aplicou as análises ambientais em Geografia, pois possibilita o estudo do espaço geográfico 
com a incorporação da ação social de modo a interagir de forma natural com o potencial ecológico e a 
exploração biológica. São conhecidos como sistemas abertos, onde as condições preliminares sofrem  
influência direta de uma gama enorme de variáveis e variantes em processo constante de reações e 
contrarreações, numa relação integrada entre tempo e espaço (Vicente, 2003). De acordo com 
Nascimento (2005) o Geossistema possui três estruturas são eles: Morfologia: expressão física dos 
elementos; dinâmica: fluxo de energia e matéria e exploração biológica: flora, fauna e homem.  
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Área de Estudo  

 
A área de estudo está situada nos limites da Bacia Hidrográfica do Gigante, nas coordenadas 

60 
0 

56’’ e 3
0 

48’’ zona Centro-oeste de Manaus, próximo do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 
com seus respectivos bairros: Alvorada, Lírio do Vale, Nova Esperança, Planalto, Ponta Negra, 
Redenção e Tarumã (Figura 1) 

 
 

Figura 1: Bacia do Gigante e seus bairros em Manaus (AM)- Fonte: Base Territorial. Elaborado 
por Andrade (2016). 
 

O termo definido como aglomerados subnormais foi estabelecido a partir de um Fórum de 
Especialistas, de diversas especialidades entre eles estudiosos de cunho geográfico, realizado em 
1987.  Essa definição, que tinha a principio um caráter operacional, foi utilizada nos censos 1991, 
1996, 2000 e 2007.  Mas foi a partir do censo de 2010 que os aglomerados subnormais passaram a 
ter enfoque nas pesquisas. Pois a partir deste o IBGE adotou medidas de inovações em sua 
metodologia e tecnologia com objetivo de atualizar a identificação dos aglomerados.  

Foi utilizada imagem de satélite de alta resolução e Levantamento de Informações Territoriais 
(LIT), e conhecimento sobre as características geomorfológicas da área. Para identificação de 
aglomerados subnormais a base territorial tem como norte definidor o manual de delimitação dos 
setores do Censo 2010, onde o setor de aglomerado especial  “é um conjunto constituído de, no 
mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, 
ocupando ou tendo ocupado, até período recente terreno de propriedade alheia (pública ou particular) 
e estando dispostas, em geral, de forma “desordenada” e densa” . No Brasil os aglomerados 
subnormais apresentam características distintas nas regiões do país. Para caracterizar e criar uma 
tipologia dos aglomerados subnormais, seis elementos definidores são importantes:  

a) Características do domicilio: material de construção, presença de revestimento externo, tipo 
de piso. 

b) Serviços urbanos: serviços de coleta de lixo, coleta de esgoto, abastecimento de agua, 
energia elétrica, telecomunicações. 

c) Padrões urbanísticos: são as características das vias internas (quanto à regularidade, tipo, 
largura, possibilidade de trafego de veículos), regularidade dos tamanho e formatos dos lotes 
e elementos de infraestrutura urbana como arborização, bueiro, pavimentação, calcada, meio 
fio etc. 

d) Características e localização da área: informações sobre a topografia e localização em 
relação a elementos físicos estruturantes como: linhas de transmissão de energia, unidades 
de conservação  

e) Densidade de ocupação: densidade medida em relação ao espaçamento horizontal entre as 
construções e também em relação à verticalização (numero de pavimentos) 
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f) Situação fundiária e legal: investigações sobre se a área é regular juridicamente, resultado de 

ocupação irregular ou loteamento clandestino.  
 A identificação dos aglomerados subnormais deve ser feita com base nos seguintes critérios: 
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (publica 

ou particular) no momento atual ou em período recente (obtenção do titulo  de 
propriedade do terreno há dez anos ou menos); 

Possuírem pelo menos uma das seguintes características:  
b) Urbanização fora dos padrões vigentes- refletindo por vias de circulação estreitas e de 

alinhamento irregular, lotes de tamanho e formas desiguais e construções não 
regularizadas por órgãos públicos;  

c) Precariedade de serviços públicos essenciais, os aglomerados subnormais podem se 
enquadrar, sendo observado os critérios de padrões de urbanização e ou de 
precariedade de serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: a) área de 
ocupação irregular (invasão); b) loteamento irregular ou clandestino; c) áreas invadidas e 
loteamentos irregulares e clandestinos regularizados em período recente.  

Na abordagem dos estudos geográficos, este trabalho analisa as características geoespaciais 
dos aglomerados, investigando os aspectos qualitativos de uma categoria particular de fenômenos 
(Hartshorne, 1978). O trabalho de identificação de aglomerados subnormais fornece subsídios para 
as administrações publicas municipais, no intuito de apresentar instrumentos metodológicos para a 
tomada de decisões, e se possivel a requalificação urbana e ambiental dos aglomerados subnormais 
(Nascimento, 2013). De acordo com Marques (2014) O estado do Amazonas até meados do século 
XIX não possuía esgotamento sanitário e muito menos saneamento básico, uma realidade de muitas 
cidades do interior do Estado.  

Foi somente no primeiro ciclo da borracha que houve uma tentativa de implantar saneamento 
básico, porém, somente a capital do Amazonas. Para Corrêa (2016) “a concentração espacial esta 
presente também nas áreas sociais e formas espaciais, resultantes do processo de segregação 
residencial”. Para Branco (2001) o estado de saúde de uma coletividade é a expressão de uma vasta 
gama de características e fatores próprios de seu meio socioeconômico e ambiental. Isto significa que 
a informação em saúde deve abranger não apenas os dados produzidos pelo próprio setor, mas 
também aqueles produzidos por outras esferas de atuação. Como nos demais ramos de atividades 
no setor da saúde a informação advinda dos dados, tem que ser um amenizador e redutor de 
incertezas, instrumentos de focos nas prioridades das políticas públicas, um planejamento adequado 
à realidade da população.  Na saúde um dos maiores problemas reside nas desigualdades e  segue 
duas vertentes: no acesso aos serviços de saúde e no financiamento dos programas de prevenção às 
doenças (Barbosa, 2004). Para Filho (1999) a saúde ambiental tem papéis específicos que são 
atribuídos à vigilância ambiental. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) são eles:  

a) monitorar as condições de saúde e ambiente, assegurando a descentralização das ações e 
as prioridades locais;  

b) utilizar indicadores que relacionem saúde e condições de vida, produzindo estimativas da 
contribuição de diferentes fatores ambientais e socioeconômicos para problemas de saúde; 

c) analisar as necessidades e exigências para a saúde nos vários setores do desenvolvimento, 
tais como habitação, agricultura, ocupação urbana, mineração, transporte e indústria;  

d)  formular políticas de vigilância ambiental em saúde em parceria com setores afins; 
e)  promover a ênfase nas questões de saúde e ambiente, junto às agências, organizações 

públicas e privadas, e comunidades, em todos os níveis, para inclusão nos seus trabalhos, 
planos e programas das questões referentes à vigilância ambiental; 

f)  apoiar as iniciativas locais e regionais de estruturação da vigilância ambiental nos serviços 
de saúde; 

g) apoiar a execução de pesquisas visando a melhor compreensão, avaliação e gerenciamento 
de riscos ambientais 

h) subsidiar as politicas e o planejamento, a avaliação e o desenvolvimento de recursos 
humanos e institucionais na área da vigilância ambiental em saúde e nos diferentes níveis de 
gestão.   

As condições socioeconômicas e de salubridade ambiental são fatores de grande importância para 
entender o quadro de saúde de uma população. Ao se referir ao tema Santos (1993) menciona que 
as doenças advindas da carência de serviços de saneamento básico, são: Esquistossomose, 
Infecções Intestinais, Febre Tifoide, Hepatite e Leptospirose. Apenas a Esquistossomose é 
perceptível à carência no que se refere a moradias, a situação mostra-se mais agravante quando se 
fala em saúde seja publica ou privada, ao falar de doenças os dados de tuberculose para Região 
Norte são alarmantes, sendo 45 mil habitantes contaminados com tuberculose segundo o Ministério 
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da Saúde, pois sua propagação esta ligada as condições de vida da população, se prolifera em área 
de grande concentração humana, serviços precários de infraestrutura urbana, como saneamento e 
habitação, é por este motivo que sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades 
(Ministério da Saúde, 2002).   São áreas sociais identificadas como fragmentos do espaço urbano 
responsáveis pela composição de um mosaico irregular. As diferenças de áreas devem-se aos status 
social, ocupação, qualidade da habitação e demais atributos como estrutura familiar, migração, etnia 
e religião. E assim em analise o diferencial de áreas espaciais entre as áreas sociais esta o acesso a 
terra e a moradia, transformadas em mercadorias particulares. Os aglomerados subnormais refletem 
em áreas sociais o que a Geografia chama de formas espaciais. As áreas de favelas são onde se 
concentram a população de baixo status social são os menos favorecidos. É possivel notar na análise 
de aglomerados subnormais em um bairro o que autor chama de dispersão, que é o reflexo das 
manifestações de “lojas de esquina”, constituídas por armazéns, açougues, padaria, farmácia, 
quitanda e bar, frutos das criações de pessoas das redondezas, pessoas que estão integradas na 
vida de uma seção do bairro.  

É importante frisar o entendimento e a real dimensão da habitação saudável, sabe-se que são 
amplas suas dimensões: cultural, econômica, ecológica e de saúde humana. Possuir um ambiente 
saudável e entorno saudável incorpora o que Cohen (2003) menciona na necessidade de ter 
equipamentos urbanos básicos e fundamentais, como saneamento, espaços físicos limpos e redes de 
apoio para se adquirir hábitos psicossociais sãos e seguros, sem nenhum tipo de violência para 
atingir seus moradores, seja do tipo, abuso físico, verbal e emocional. Diante de tal quadro, tais fatos 
revelam que vivemos não só uma crise da cidade, como decorrência do aprofundamento das 
contradições do processo de realização da acumulação em escala ampliada (sinalizada, por sua vez, 
pelo aprofundamento dos processos de segregação urbana), uma possivel crise teórica (Carlos, 
2007). 
 
 
Resultados 
 

Foi identificado que no Amazonas existem 122 aglomerados subnormais, ao todo são 24 
municípios que apresentam aglomerações subnormais, e 51 deles estão na cidade de Manaus, 10 
estão em Iranduba e as cidades de Parintins e Tefé com 7 aglomerações subnormais,  isso evidencia 
o quanto é importante entender o fenômeno de crescimento e expansão urbana no Estado Gráfico 1 
abaixo: 
 

 
 
Gráfico 1: Distribuição de aglomerados subnormais nos municípios do Amazonas. 
Fonte dos dados: Censo, 2010 (IBGE). 
Elaboração: Jessyca Mikaelly Benchimol de Andrade. Acesso: 27.10.2016. 

 
Após as análises e interpretações, foram selecionados todos os setores censitários que 

abrangem o Bairro da Redenção, identificando-se dentre estes, os setores classificados como 
aglomerados subnormais. Os resultados obtidos totalizaram, 48 setores censitários no geral, sendo 
44 normais e 4 classificados como aglomerados subnormais. Na Tabela 1 é possível visualizar o 
bairro e o respectivo código de verificação, a situação em que se encontra atualmente, e a 
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quantidade de domicílios e estabelecimentos de outras finalidades que corresponde à quantidade de 
comércio, escolas e unidades de saúde.  

 
Bairro: Redenção 
Código de verificação 

Situação Quantidade de  domicílios e 
estabelecimentos  

1.1302603050880 Normal 172 

2.1302603050881 Normal 275 

3.1302603050882 Normal 352 

4.1302603050883 Normal 263 

5.1302603050884 Normal 308 

6.1302603050885 Normal 172 

7.1302603050886 Normal 212 

8.1302603050887 Normal 310 

9.1302603050889 Normal 145 

10.1302603050890 Normal 272 

11.13026030508136 Normal 331 

12.13026030508137 Normal 255 

13.13026030508138 Normal 281 

14.13026030508139 Normal 227 

15.13026030508140 Normal 205 

1613026030508141 Normal 220 

17.13026030508142 Normal 359 

18.13026030508143 Normal 317 

19.13026030508149 Normal 191 

20.13026030508150 Normal 245 

21.13026030508151 Normal 295 

22.13026030508152 Normal 210 

23.13026030508153 Normal 169 

24.13026030508154 Normal 269 

25.13026030508155 Normal 259 

26.13026030508156 Normal 274 

27.13026030508157 Normal 247 

28.13026030508158 Normal 158 

29.13026030508164 Normal 340 

30.13026030508165 Normal 341 

31.13026030508183 Normal 179 

32.13026030508199 Normal 233 

33.13026030508200 Normal 203 

34.13026030508201 Normal 211 

35.13026030508202 Normal 229 

36.13026030508203 Normal 139 

37.13026030508217 Normal 188 

38.13026030508218 Normal 270 

39.13026030508219 Normal 211 

40.13026030508220 Normal 234 

41.13026030508221 Normal 280 

42.13026030508222 Normal 95 

43.13026030508223 Normal 212 

44.13026030508242 subnormal 208 

45.13026030508243 Normal 250 

46.13026030508249 subnormal 250 

47.13026030508250 subnormal 221 

48.13026030508251 subnormal 235 

Tabela 1: Setores censitários do bairro da Redenção, na Bacia Hidrográfica do Gigante. 
Fonte: Base Territorial (IBGE), acesso: 04.02. 2016 Andrade, 2016. 
  

 Além destes, em Manaus as aglomerações subnormais são conhecidas popularmente como 
comunidades e são resultado em sua maioria de ocupações irregulares, estas representam 50 no 
total, tem seus nomes: Aliança com Deus, Bairro da União, Cidade Alta, Cidade de Deus, Colônia 
Chico Mendes, Colônia Terra Nova, Comunidade 23 de Setembro, Comunidade Jesus Me Deu, 
Comunidade Lagoa Azul 2, Comunidade Nobre, Comunidade Nova Canaã, Comunidade Parque 
Santa Etelvina, Comunidade Raio do Sol, Comunidade Riachuelo, comunidade santa marta, 
comunidade são João, comunidade são Pedro, Gilberto Mestrinho, Grande Vitoria,Igarapé da 
Cachoeira do São Jorge, Igarapé da Castanha (Matinha), Igarapé do Petrópolis, Igarapé do são 
Raimundo, igarapé do crespo, igarapé do 40, japiimlandia, jardim tropical, João Paulo, Jorge Teixeira, 
meu Bem Meu Mau, Monte Bela Vista, Monte das Oliveiras, Nossa Senhora de Fátima, Nossa 
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Senhora do Perpetuo Socorro, Nova Conquista, Nova Floresta, Nova Vitória, Novo Reino 2, Parque 
das Nações, Riacho Fundo, Santa Etelvina, Santa Inês, Santo Agostinho, São Camilo, São Jose, São 
Lucas, São Sebastião, Sapolandia, Sucupira e Valparaíso é possível perceber essas comunidades ao 
longo da zona leste da cidade (Gráfico 2). 
 

 
 

Gráfico 2: Distribuição de aglomerados subnormais no município de Manaus –AM .  
Fonte dos dados: Censo, 2010 (IBGE). 
Elaboração: Jessyca Mikaelly Benchimol de Andrade. Acesso: 14.01.2017 
 
  Com base no que o Censo 2010 aponta para a cidade de Manaus, a quantidade de 
aglomerados subnormais avança de modo a aumentar a problemática das desigualdades sociais 
existentes nesses setores, como o acesso a saúde torna-se difícil, uma vez que, estão concentradas 
nas zonas com maiores déficits de acesso a saúde. Observando o gráfico 3  abaixo pode entender 
que o acesso a saúde em Manaus segundo dados do IBGE (2009) são precárias, a começar pela 
quantidades de estabelecimentos de saúde:  
 

 
 
Gráfico 3: Serviços de Saúde em Manaus - Amazonas.  
Fonte dos dados: Censo - (IBGE), 2009. 
Elaboração: Jessyca Mikaelly Benchimol de Andrade. Acesso: 10.02.2017 

 
É possivel analisar que em uma população segundo o Censo (2010) de 1.802.014 indivíduos 

na qual o serviço privado é o que obtém 201 quantidade de estabelecimentos de saúde, remete a 
avaliar para que tipo de pessoas e para quem é o real acesso a saúde na cidade de Manaus. Além 
disso, os demais setores somando não atendem toda a população de Manaus, muito menos o Bairro 
da Redenção. 
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Considerações Finais   
 
Pode se notar claramente que o avanço de aglomerados subnormais, mostra se uma tendência 
crescente na cidade de Manaus, a forma concreta desse avanço é a expansão das comunidades na 
zona leste e norte de Manaus, o bairro cidade de Deus tem  a maior quantidade de aglomerações 
subnormais (n=54), em relação a quantidade de estabelecimentos de saúde na cidade de Manaus, o 
setor privado tem maior parcela de atuação enquanto os demais, nas esferas federal, estadual e 
municipal ainda mostram-se em quantidade inferior. Ainda existem muitos questionamentos que 
devem ser feitos, relativo as condições de moradia, saúde e educação que essas pessoas vivenciam 
por exemplo, entender que no aspecto da saúde quem são os agentes que mais necessitam de 
assistência a saúde? E se estão sendo atendidos de forma adequada pelo poder público?  
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Resumo 
A diabete Mellitus, é um tipo de doença que faz parte da categoria de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), que são consideradas na atualidade como um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo, sobretudo em países em desenvolvimento. O crescimento da população 
idosa vem tornando-se atualmente um fenômeno, e a prática da investigação e análise de dados é 
uma maneira valiosa de diminuir possíveis problemas desta doença. O trabalho colaborar com o 
poder público para definir estratégias de prevenção uma definição de estratégias corretivas e/ou 
preventivas, com o intuito de preencher lacunas e aumentar a eficácia das ações de melhoria 
assistencial atuante aos idosos. Nesse sentido, o objetivo é analisar as variáveis não dependentes 
associadas ao comportamento dos indivíduos com idade acima de 60 anos que foram entrevistados 
pela dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 e que foram diagnosticados com diabetes mellitus 
no estado do Rio Grande do Norte e verificando possíveis associações com variáveis demográficas e 
de estilos de vida. A pesquisa será do tipo exploratória, descritiva de abordagem quantitativa 
utilizando o programa estatístico R-3.3.2 for Windows (The R-project for statistical computing) e o 
modelo de regressão, de acordo a base de dados PNS-2013. 
 
Palavras chave: Diabetes Mellitus. Pesquisa Nacional de Saúde. Envelhecimento. 
 
 
Abstract 
Diabetes Mellitus is a type of disease that is part of the category of chronic noncommunicable 
diseases (CNCDs), which are now considered one of the biggest public health problems in the world, 
especially in developing countries. The growth of the elderly population is now becoming a 
phenomenon, and the practice of research and data analysis is a valuable way to reduce possible 
problems of this disease. The work collaborate with the public power to define preventive strategies a 
definition of corrective and / or preventive strategies, with the purpose of filling gaps and increasing 
the effectiveness of the actions of active improvement for the elderly. In this sense, the objective is to 
analyze the non-dependent variables associated to the behavior of individuals over 60 years of age 
who were interviewed by the National Health Survey 2013 and who were diagnosed with diabetes 
mellitus in the state of Rio Grande do Norte and verifying possible Associations with demographic and 
lifestyle variables. The research will be of the exploratory, descriptive type of quantitative approach 
using the statistical program R-3.3.2 for Windows (The R-project for statistical computing) and the 
regression model, according to the database PNS-2013. 
 
Key works: Diabetes Mellitus. National Health Survey. Aging. 
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Introdução 
 

Considerando envelhecimento um fenômeno da atualidade, pertencente na maioria das 
comunidades populacionais, na qual vem se observando o crescimento da população de idosos. 

O avanço das tecnologias da área da saúde, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas 
aos idosos e a valorização da atenção primária à saúde, dentre outros aspectos, contribuíram para o 
significativo aumento da expectativa de vida no Brasil e o marcante envelhecimento populacional 
(BULGARELLI, 2009). 

No Brasil, dados existentes afirmam que cerca de 17,6 milhões de idosos, e que no ano de 
2050 existirão cerca de 2 bilhões de pessoas com 60 anos, e com sua maior prevalência nos países 
desenvolvidos (IBGE, 2010), realidade também de países pobres e em desenvolvimento.  

Em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde - PNS estimou que no Brasil de acordo com os 
grupos de idade, quanto maior a faixa etária, maior o percentual de pessoas de 65 a 74 anos de 
idade são diagnosticadas com diabetes mellitus cerca 19,9% (IBGE, 2014). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são consideradas na atualidade como um 
dos maiores problemas de saúde pública no mundo, sobretudo em países em desenvolvimento. 
Diabetes mellitus, é uma doença acometida que pode ser acelerada por fatores de riscos que são 
adotados pelos estilos de vida. 

Os fatores associados ao desenvolvimento do diabetes mellitus podem ser classificados em 
três grupos: hereditários, comportamentais e socioeconômicos. Dentre esses, se destacam os fatores 
de risco comportamentais como: tabagismo; alimentação inadequada com ingestão elevada de 
alimentos fonte de gorduras trans e saturadas, sal e açúcar; sobrepeso e obesidade; sedentarismo; 
inatividade física; e consumo abusivo de bebidas alcoólicas (WHO, 2001). 
 Diante de pesquisas da Organização Mundial da Saúde - OMS, as estimativas relatadas é 
que no Brasil aproximadamente 11,3 milhões de pessoas serão portadores da diabetes mellitus até o 
ano de 2030, este crescente número dar-se-á em indivíduos da faixa etária mais avançada 
(MENEZES, 2014). 

É de grande valia a prática da investigação podendo assim enfrentar e amenizar possíveis 
problemas da doença e os fatores de decorrente do quadro atual da Diabetes mellitus na vida do 
idoso. 

O trabalho poderá contribuir com o poder público na definição de estratégias corretivas e/ou 
preventivas, com o intuito de preencher lacunas e aumentar a eficácia das ações de melhoria 
assistencial atuante aos idosos do estado. Nisto consiste a proposta do estudo. 

O estudo tem como objetivo analisar as variáveis não dependentes associadas ao 
comportamento dos indivíduos com idade acima de 60 anos que foram entrevistados pela PNS de 
2013, e que também receberam o diagnóstico de Diabetes Mellitus na Unidade Federativa do Rio 
Grande do Norte e verificando assim possíveis associações com características demográficas, estilos 
de vida e outras doenças crônicas. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

O estudo deste trabalho é de natureza descritiva, com abordagem quantitativa, sendo 
analisados os modelo de regressão, do tipo linear e logístico, por meio das respostas dos idosos no 
Rio Grande do Norte – indivíduos com 60 anos ou mais – que foram entrevistados pela Pesquisa 
Nacional de Saúde em 2013 – (PNS), e que tinham diagnóstico de diabetes mellitus.  

Os dados coletados através da base de dados da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS, em 
2013, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da 
Saúde. A PNS é parte integrante do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE. 

A amostra mestra desse sistema, é de maior cobertura geográfica e ganho de precisão nas 
estimativas, foram analisado no aplicativo “R Project for Statistical Computing, R versão 3.3.2 for 
Windows”. 

O método estatístico do trabalho é descritivo, que estuda a relevância de certos fenômenos e 
descrever sua distribuição em uma população (PINSONNEAULT, 1993). De acordo com este método 
que pode ser descrito como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou 
opiniões de determinado grupo de pessoas, indicando como representante de uma população-alvo, 
por meio de um instrumento de pesquisa, geralmente um questionário (COUTINHO, 2013). 

Na abordagem quantitativa, há uma questão pontual que é a objetividade de fatos relativos ao 
mundo concreto, objetivo e mensurável. Representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão 
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dos resultados, visto que aumenta a margem de segurança na comprovação das hipóteses ou do 
problema formulado (FIGUEIREDO, 2011).  

As estimativas a serem investigadas são referentes as variáveis do tipo independente, as que 
foram selecionadas e verifica-se sua relação com o comportamento de outras variáveis. E do tipo 
variável dependentes ou resposta que permite investigar, os efeitos provocados pela variável 
independente, que é interessado a medir. 

É um modelo matemático/estatístico de representatividade podem ser de formas variadas: 
linear, quadrático, exponencial, logarítmico, etc. 

Segundo os autores Corrar, Paulo e Dias Filhos (2007), que relando sobre um dos modelos, 
explicam que o modelo de regressão logística foi desenvolvida nos anos 60, para responder um 
desafio de realizar predições ou explicar a ocorrência de determinados eventos quando a variável 
dependente fosse de natureza binária (variável de dummy), um técnica que descreve o 
comportamento entre uma variável dependente binária e variáveis independentes métricas ou não 
métricas. 

Já quando os dados se agrupam seguindo a forma de uma reta, provavelmente existe uma 
relação de linearidade entre as variáveis envolvidas conforme explica o modelo de regressão linear. 

Foram realizadas as análises das associações entre algumas variáveis como: O “Idoso que 
recebeu o diagnóstico de Diabetes Mellitus” entre as variáveis demográficas (“sexo”, “grupo etário”, 
“estado civil”, “escolaridade”) e estilos de vida (“frequência do consumo de bebida alcoólica”, “prática 
de exercício físico”, “peso do indivíduo”, “consumo de cigarros industrializados”) e analisou-se através 
dos comandos do R Project for Statistical Computing. 

Os dados analisado da PNS é uma subamostra da amostra mestra do IBGE que permitir 
realizar uma estimação de algumas variáveis a nível de UF, sendo escolhida para o estudo o estado 
do Rio Grande do Norte. A amostra total da pesquisa tem o tamanho de, aproximadamente, 80000 
domicílios no Brasil e de, pelo menos, 900 domicílios em cada desagregação geográfica de 
divulgação de indicadores (SIPD, 2007). 

A pesquisa Nacional em Saúde descreve o perfil relativo a todos os indivíduos que moram 
nos domicílios dando continuidade ao suplemento das informações da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD, sendo respondido por um moradores acima de 18 anos, entre todos 
os residentes, focando às principais doenças crônicas não transmissíveis, o estilo de vida, e ao 
acesso ao atendimento médico.  

De acordo com IBGE (2013), o tamanho da amostra foi definido considerando o nível de 
precisão desejado para as estimativas de alguns indicadores de interesse, que são basicamente 
proporções de pessoas em determinadas categorias. 

E a questão selecionada para o estudo considerado como variável dependente para fins de 
análise e de estudo das possíveis associações foi ter o diagnóstico de diabetes mellitus referido (sim, 
não). 

 
 

Caracterização do grupo estudado 
 

O plano amostral da pesquisa não foi de escolha aleatória simples, amostra usada para 
análise, estimou-se cerca 2.327 domicílios e foram coletas informações de 1.790, onde foram 
selecionado os 1.690 adultos (idoso) entrevistados pela PNS-2013. 

Analisou-se sobre as variáveis demográficas: estimativas prevalentes segundo sexo 
(masculino e feminino), faixa etária (60 e mais anos), nível de escolaridade (Sem instrução e 
Fundamental incompleto, Fundamental completo e Médio incompleto, Médio completo e Superior 
incompleto, Superior completo) e o estilo de vida englobou-se os seguintes pontos: padrão de 
atividade física; consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas, também considerou-se a variável peso 
do indivíduo idoso. 

Foram excluídos do estudo idosos que apresentassem debilidade clínica grave, sem 
possibilidades terapêuticas; e os idosos que estivessem ausentes e que foram identificados estes 
fatores pelos entrevistados no Rio Grande do Norte, foram denominadas para cada variável as 
seguintes nomenclatura e foi renomeada algumas para prosseguir o estudo, conforme tabela 01 a 
seguir: 
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Tabela01: Descrição das variáveis utilizadas no estudo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 
2013. 

VÁRIÁVEIS DA ANALISE QUE FORAM RENOMEIADAS 

Nome das Variáveis                                Categoria                           Código das Variáveis 

Diagnóstico de Diabetes          
Mellitus = $Q030 

 DiabR 

Sexo = $C006  
      Variáveis  
DEMOGRÁFICA 

SexR 
Faixa Etária =$ C008 GrupoEtário 
Instrução = $ D009 EscolaridadeR 
Estado Civil = $C011 CivilR 

Consumo de bebida 
alcoólica = $ P027 

 
      Variáveis 
ESTILO DE VIDA 

BebAlcooR 

Padrão de atividade 
física = $ P034 

 AtivFisR 

Consumo de  
tabaco = $ P050 

UsoFumR 

Peso = $P00101  Peso 

Fonte: PNS2013 
Na metodologia do estudo após haver a renomeação das variáveis, necessitou-se agregação 

dos valores de algumas variáveis para melhor compreensão do estudo, conforme demonstração dos 
comandos do programa no quadro 01 abaixo: 

 
Quadro01: Comando no R Project for Statistical Computing, das variáveis utilizadas no estudo, 
segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. 

 
VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

 
COMANDOS 

 
DESCRIÇÃO 

 
 
DiabR <- recode (Diab, "01 = '1'; 02:03= '0'") 

1=Sim; 0=Não. Lembrando que o valor 0 é a 

junção de não diagnóstico de diabetes 

mellitus ou com o diagnóstico apenas na 

gravidez; 

SexR <- recode (Sex, "01 = '1' ; 02 = '2'") 1 = Sexo masculino e 2 = Sexo feminino; 

 

Grupoetário<- recode (Id,"18:59 = '0'; 60:69 = '1'; 
70:79 = '2' ; 80:89 = '3'; 90:101 = '4'") 

Grupo utilizado foram 1= 60 a 69anos, 2 = 

70 a 79anos, 80 a 89anos, 90 a 101anos. 

 

CivilR <- recode (Civil,"1 = 'Casado'; 2:3 = 'Divorciado'; 
4:5 = 'Solteiro/Viúvo'") 

 
 
 

EscolaridadeR <- recode (escolaridade, "01 = 
'1ºGrau'; 02:09 = '2ºGrau'; 10:12 = 'Superior'"). 

 

 
VARIÁVEIS DE ESTILO DE VIDA 

 
 
BebAlcooR <- recode(BebAlcoo,"01 = '2'; 02:03= '1'") 

1=Sim; 2=Não. Lembrando que o valor 2 é a 

junção frequência que costuma consumir 

alguma bebida alcoólica menos ou uma vez 

por mês; 

 

AtivFisR <- recode(AtivFis, "01 = '1'; 02= '2'") 1=Sim; 2=Não. Praticou algum tipo de 

exercício físico ou esporte; 
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UsoFumR <- recode(UsoFum, "01:02 = '1'; 03= '2'") (1=Sim; 2=Não. Lembrando que o valor 1 é 

a junção se fuma algum produto do tabaco); 

Fonte: PNS2013 
 

Ao iniciar pesquisa do banco de dados, foi-se dividido os tipo da análise: Univariada e 
Bivariada, conforme cada tipo da variável e classificação. 

Primeiramente analisou-se as Univariadas, que consiste basicamente: 
 Classificar a variável quanto a seu tipo: qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa 

(discreta ou contínua); 
 Obter tabela, gráfico e/ou medidas que resumam a variável. 

 A variável Civil que foi agregada outras variáveis e renomeada para CivilR, é do tipo 
qualitativa nominal. Desta forma podemos obter uma tabela de frequências (absolutas e/ou relativas).  

Selecionou-se o grau de instrução (EscolaridadeR), para exemplificar esta análise, por ser 
deste tipo de variável ordinal pode-se também calcular além da moda, outras medidas: como a 
mediana, conforme anexo. 

Para esta analise a escolhida a variável escolhida foi consumo de bebida alcoólica 
(BebAlcooR), para ilustrar os resultados das análises dessa variável quantitativa discreta, observou-
se que esta variável é numérica, e não um fator. 

Para concluir as análises univariada, esse tipo de variável que são tratadas isoladamente, foi-
se considerado a variável quantitativa contínua, Peso (medida do idoso). 

Por conseguinte, obtém-se a análise do tipo bivariada, que avaliou-se a existência da 
associação entre as variáveis e a força do relacionamento entre elas. O tipo de resumo na bivariada 
dependerá dos tipos das variáveis envolvidas: Qualitativa vs qualitativa; Qualitativa vs quantitativa; E 
quantitativa vs quantitativa. Observou-se na análise que a medida de associação entre duas variáveis 
qualitativas demonstrou-se através do Qui-quadrado. 

O modelo de regressão escolhido foi o logístico, usou-se os valores de uma variáveis 
independentes para estimar a ocorrência do diagnóstico de diabetes mellitus nos idosos no estado do 
RN, a doença (variável dependente). Assim, todas as variáveis consideradas no modelo estão 
controladas entre si. Através da identificação dos fatores associados ao relato de diabetes mellitus, 
foram realizadas análises de regressão univariada, para cálculo dos odds ratios (OR) brutos, com 
intervalo de confiança (IC) de 95%.  

Para elaboração do modelo final, foi utilizada análise de regressão logística multivariada, com 
o método de inclusão passo a passo, para o cálculo do OR ajustado. As informações estatísticas 
foram obtidas com o auxílio do aplicativo estatístico R-3.3.2 for Windows (The R-project for statistical 
computing). 

 
 
Resultados e Discussões 
 

De acordo com os resultados dos dados selecionados pela PNS 2013, cujos critérios foram 
os indivíduos residentes no estado do Rio Grande do Norte e com idade acima de 60 anos, pode-se 
observar os valores conforme a Tabela02 a seguir, que possuem uma maior percentagem foram os 
indivíduos seguintes características: Sexo feminino (47,5%), com faixa etária entre 60-69 anos 
(52,3%), ser solteiro/viúvo (51,9%), possui como grau de instrução o 2º grau sendo incompleto ou 
completo (85,8%), mas pode-se constar que número de diagnóstico de diabetes mellitus apresentado 
foi muito baixo, conforme os dados, encontrados na tabela 02. 
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Tabela02: Caracterização do perfil dos idosos entrevistados no RN, segundo a frequência e o 
percentual da amostra, conforme os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. 

            Variáveis Frequências  Percentual (%) 

              Demográficas 

Sexo 
Masculino 719 42,5 

Feminino 972 47,5 

            Grau de Instrução 

1ºGrau 46 3,3 

2ºGrau 1198 85,8 

Superior 152 10,9 

Faixa Etário 

60-69 anos 170 52,3 

70-79 anos 112 34,5 

80-89 anos 34 10,5 

90 e mais 9 2,8 

             Estilos de vida 

Frequência do consumo de 

bebida alcoólica 

Não consume 619 36,6 

Consome 1072 63,4 

Prática de exercício físico 
Sim 1169 69,1 

Não 522 30,9 

 

Frequência do consumo de 

cigarros industrializados 

Um ou mais por dia 238 14,1 

  Não fumo 1453 85,9 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis  

                     (DCNT) 

Diabetes Mellitus Sim 90 5,9 

  Não 1446 94,1 

Fonte: PNS2013 
 
Conforme a figura 01, situação conjugal, neste estudo essas associações foram observadas 

uma elevada prevalência no grupo solteiro/viúvo de idosos que referiram diabetes mellitus 

 

 
                       Figura.01 -  Gráfico de setores para variável CivilR. 
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Observou-se nesta variável Estado Civil, tendo como valores na amostra (o grupo de casados 

= 689, divorciados = 125 e foram agrupados os solteiros/viúvos = 877), ao realizar a análise com a 
população entrevistadas na PNS – 2013, resultando com o maior valor o grupo dos solteiros/viúvos 
com 51,86%, enquanto os divorciados foram o de menor valor de 7,39% conforme a análise. 

Enquanto na figura 02, verificou-se que o grau de instrução que apresenta um maior valor foi 
os agrupados que possui o 2º grau (completo ou incompleto), está variável no estudo possui uma 
maior representatividade, mas não influencia na obtenção da enfermidade (diabetes mellitus) nos 
idosos entrevistados. 

 

 

 
Figura.02 -  Gráfico de barras para variável EscolaridadeR. 

  
Referente ao consumo de bebidas alcoólicas de acordo com a OMS o consumo abusivo é 
considerado um fator de risco das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), bem 
como dos acidentes e violências (IBGE,2014). 

Essa variável consumo de bebida alcoólica (BebAlcooR), que analisou-se estimou as 
características sociodemográficas dos idosos que foram associada ao consumo habitual (ingerir 
álcool nos últimos 30 dias, independente da dose) e consumo abusivo (ingestão de cinco ou mais 
doses para homens e quatro ou mais doses para mulheres, em uma única ocasião, nos últimos 30 
dias). 

Em idoso portador de diabetes mellitus, uma alimentação balanceada associada a um 
programa de exercícios físicos regulares vem mostrando benefícios na melhoria do controle 
glicêmico, na redução da frequência cardíaca, da pressão arterial, dos níveis de lipídios plasmáticos, 
de variáveis antropométricas e do índice de massa corporal (IMC) (MONTEIRO et al., 2010). 
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Figura.03 -  Gráfico de frequências absolutas para variável BebAlcooR. 

 
Na literatura, ainda não há descrição exata dos mecanismos de ação do álcool sobre o 

diabetes; Os autores Malta e Silva (2013), apontam que o consumo mais frequente em homens mais 
jovens e de maior escolaridade. O consumo de álcool está associado a diversas doenças crônicas. 

Uma atitude fundamental para amenizar o consumo de bebidas e alavanca alguns medidas 
regulatórias seria o aumento dos preços das bebidas alcoólicas que fiquem inacessível e a restrição 
da publicidade e propaganda nos canais abertos. 

O gráfico 3 apresenta a frequência de ingestão de bebida alcoólica estando presente sua alta 
prevalência no sexo feminino uma das variáveis do estudo que significativamente está associada ao 
diabetes mellitus referido. 

Podendo verificar que há um questionamento sobre o fato de os efeitos da ingestão de 
bebidas alcoólicas serem tão maléficos e duradouros para o acometimento do diabetes mellitus que, 
mesmo tendo parado de beber, o indivíduo em determinado momento da vida sofrerá suas 
consequências (LYRA; OLIVEIRA; LINS; CAVALCANTI, 2006). 

Os principais fatores de risco evitáveis à saúde, podendo contribuir para amenizar o 
desenvolvimento de várias doenças crônicas como a diabetes mellitus e outras. 

Assim, fazem-se necessárias estratégias preventivas eficazes que atuem sobre esses fatores, 
incluindo o incentivo à prática regular de atividade física e à adoção de hábitos saudáveis 
(PELEGRINI; COQUEIRO; PETROSKI; BENEDETTI, 2011). 

Na figura 04, apresenta um histograma com os valores dos pesos dos idosos presentes nos 
estudo, que as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, reconhecendo o sobrepeso e a 
obesidade como fatores de risco para o diabetes mellitus, e recomendam a redução de peso como 
uma das principais medidas de tratamento não farmacológico da doença (DSBD, 2016). 
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Figura.04-  Histograma para à variável Peso (Medida dos idosos). 

 
 

Considerações Finais 
 

Os dados obtidos no presente estudo apontaram que o fator de risco mais prevalente foi o 
sedentarismo, consumo do fumo seguida da ingestão de bebidas alcoólicas. Embora a amostra tenha 
sido representativa, sob o ponto de vista estatístico, assim como os hábitos alimentares. 

Diante da prevalência de diabetes mellitus e seus fatores associados na população em 
envelhecimento o planejamento de ações, de políticas e programas que trarão subsídios para 
melhoria na promoção, prevenção e diagnóstico precoce desse agravo, dando garantia ao 
atendimento nos serviços de saúde para evitar as complicações e mortalidade devido ao diabetes. 

Sendo assim, conhecer os fatores e características modificáveis que influenciam suas 
complicações é fundamental para traçar estratégias de mudanças de comportamentos relacionados à 
saúde e exercer importante papel em sua prevenção. 

Assim, sugere-se a realização de outros estudos qualitativos ou, ainda, intervenção de para o 
fortalecimento da prática de atividade física regular, dieta saudável e, consequentemente, prevenção 
do diabetes mellitus e assim possam discutidos com mais ênfases pelas esfera governamental. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é analisar os aspectos naturais no ambiente urbano, especificamente na 
Microbacia do Gigante situada nas Zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus. O ambiente natural é um 
fator importante para análises no campo de pesquisas voltadas para a saúde. A partir desses 
estudos, associados às formas de ocupação urbana, é possível obter-se resultados que dizem 
respeito às condições do processo saúde-doença da população. A área de estudos foi selecionada 
com base na concentração de ocupações irregulares às margens do Igarapé do Gigante e nas 
encostas locais. O relevo, a precipitação e a hidrografia são as principais variáveis da análise e 
possuem relação direta com o quadro de saúde no bairro. Com base nestas variáveis, será possível 
determinar os pontos de maior vulnerabilidade da população na questão de problemas naturais e, 
posteriormente na proliferação de doenças, sobretudo as de veiculação hídrica. Foram analisados 
nesta pesquisa o relevo, hidrografia e ocupação. 
 
Palavras chave: Microbacia. Ocupações Irregulares. Relevo. Igarapé. 
 
 
Abstract 
The purpose of this article is to analyze the natural aspects in urban environment, specifically in the 
Gigante basin situated in areas West and Midwest regions of Manaus. The natural environment is an 
important factor for analysis in the field of research geared to health. From these studies, associated 
with the forms of urban occupation, it is possible to obtain results that relate to the conditions of the 
health-disease process of the population. The area of study was selected based on the concentration 
of irregular occupations on the banks of the stream of the giant and on the slopes. The relief, 
precipitation and the water are the main variables of the analysis and have a direct relationship with 
the health framework in the neighborhood. Based on these variables, it will be possible to determine 
the points of greater vulnerability of the population on the question of natural problems and 
subsequently in the proliferation of diseases, especially the waterborne. Were analyzed in this study 
the relief, hydrography and occupation. 
 
Key works: Basin. Irregular occupations. Relief. Stream 
 

 
Introdução 
 

A relação espaço geográfico X atendimento à saúde ganha atenção, sobretudo pela 
possibilidade de extração de informações referentes a determinada área, informações essas antes 
quase não utilizadas por profissionais da Medicina. A Geografia vem auxiliando o trabalho de médicos 
e demais profissionais da medicina no que diz respeito ao Planejamento Territorial da Saúde e os 
mapeamentos de dados relativos à doença, visando contribuir com o poder público para os 
programas de saúde destinados às populações de maior necessidade de atendimento.  

Existe uma percepção natural, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da 
comunidade em geral, acerca das áreas em que se concentram problemas relativos à vulnerabilidade 
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de doenças em função da má qualidade ambiental importantes de saúde (SANTOS, 2001). Muitas 
vezes o poder público acaba “excluindo” as necessidades de atendimentos à saúde pública de 
pessoas que vivem em situação precária, quando planeja a instalação de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Isso é ainda mais visível quando se analisa ocupações irregulares, classificadas 
segundo o IBGE como aglomerados subnormais dentro de um bairro, uma vez que são nessas 
ocupações irregulares que estão concentrados os maiores problemas no atendimento básico à 
saúde. 

O conceito de aglomerados subnormais surgiu no ano de 1987 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Consiste em definir as áreas conhecidas pelo país por diferentes 
nomenclaturas, tais como, favela, comunidade, grotão, vila, mocambo, etc. Uma determinada área é 
classificada como aglomerado subnormal quando é constituída por 51 ou mais unidades habitacionais 
caracterizadas por ausência do título de propriedade ou por irregularidade das vias de circulação. 
Também, pela ausência do poder público em diversos serviços de infraestrutura urbana, como: coleta 
de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública. 

A concentração de tais aglomerados nos centros urbanos provocou mudanças drásticas na 
estrutura urbana da cidade, principalmente no que diz respeito às condições de acesso a moradia, 
uma vez que, passaram a ocupar áreas sem nenhuma infraestrutura e susceptíveis a risco de 
desastres relacionados a fenômenos naturais (NASCIMENTO, 2009). A maioria desses domicílios se 
encontra situada em encostas e fundos de vales, são áreas do relevo susceptíveis a desastres 
ocasionados pela precipitação, tais como deslizamentos e/ou qualquer outro tipo de movimento de 
massa, erosões e enchentes. Analisando os aspectos naturais do espaço, tais como; Relevo, 
Hidrografia, Clima e Pedologia na área física da Geografia, e os aspectos humanos, como 
Urbanização, Política e Território, será possível a obtenção de resultados gerais no campo da 
Geografia Médica.  

Os estudos em Geografia Médica voltados para a melhoria das condições de saúde da 
sociedade intensificaram-se a partir de 1982, quando se iniciaram os encontros sobre Geografia da 
Saúde, como o Congresso da União Geográfica Internacional (UGI) (PEREHOUSKEI; BENADUCE, 
2007). As pesquisas de saúde ambiental se propõem a analisar não só questões sociais ou 
abordagens relacionadas ao meio físico, mas a interação do homem direta ou indiretamente às suas 
formas de reprodução e modelagem espacial sobre um determinado território e/ou região causando 
impactos de magnitudes positivas ou negativas. As questões relacionadas à vigilância em saúde são 
definidas pela Fundação Nacional de Saúde como um conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 
meio ambiente que interfere na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de 
prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados ás doenças e outros agravos à 
saúde. (BRASIL, 2001). 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Para obtenção de resultados utilizou-se softwares de Geoprocessamento, tais como QGis e 
ArcGis. Shapes. Modelos para manipulação de informações digitais foram extraídos de plataformas, 
como o IBGE, INPE e Google. Os MDEs (Modelo Digital de Elevação) foram extraídos do site do 
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) no seguinte link: webmapit.com.br/inpe/topodata/, a 
partir desses MDEs foram construídos mapas de curva de nível (ArcGis) e de relevo e hidrografia 
(QGis). Mapas de ruas e vielas da área foram feitos através de uma ferramenta no QGis que 
possibilita interpolar o Google Street com o MDE do INPE. Para a demarcação de bairros foi 
necessário extrair os shapes no site do IBGE, e a partir deles delimitar cada bairro drenado pela 
microbacia hidrográfica do Gigante. 

A Geografia da Saúde apresenta linhas de pesquisas, voltadas tanto para a Geografia Física, 
como para a Geografia Humana, ambas utilizam os SIGs na maioria dos estudos desenvolvidos na 
área de saúde (PEREHOUSKEI; BENADUCE, 2007). A partir da extração de dados e informações 
referentes a saúde e atendimento médico, foram elaborados os mapas temáticos com bases nos 
arquivos em diversos formatos disponibilizados por plataformas como o IBGE, INPE e DATASUS, 
referentes a geomorfologia, hidrografia e pesquisas por setores censitários. A maior parte dos mapas 
epidemiológicos são constituídos por mapas temáticas onde um conjunto de áreas é sombreada de 
acordo com seus valores para certa variável de interesse (ASSUNÇÃO et al., 1998). 

Os levantamentos de campo deste trabalho ocorreram entre os meses de Novembro e 
Dezembro de 2016. Consistindo na divisão de duas etapas do projeto relacionadas aos períodos 
sazonais. Os campos consistiram em uma visita técnica ao bairro, sendo três realizados em dia 
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ensolarado e um em dia chuvoso. Foram analisados nesses campos os tipos de ocupações 
irregulares, as suas localizações e que relação e/ou interferência possuem com a microbacia do 
Gigante. 
 
Área de Estudo 
 

O igarapé do Gigante consiste em uma área deprimida do relevo das Zonas Oeste e Centro-
Oeste de Manaus, com cerca de 21,8 km², que inicia-se nas proximidades da pista de pouso do 
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e estende-se até o rio Tarumã, no bairro Ponta Negra. Com 
a péssima e ausente rede de tratamento de esgoto, não só água é drenada por essa bacia, dejetos 
de casas também são transportados por ela até a sua foz, o rio Tarumã. 

Segundo Braga et al (2012), o uso e ocupação do solo na microbacia do Gigante apresentam-
se bastante diversificados, com áreas urbanizadas de baixa à elevada densidade de ocupação, com 
remanescentes florestais ainda em bom estado de preservação e com extensas áreas degradadas 
com o solo exposto. A microbacia bacia do Gigante é atingida pela intensa intervenção humana, 
principalmente em decorrência de invasões e loteamentos de terrenos em bairros que a compõe. A 
área de abrangência da microbacia corresponde aos seguintes bairros: Lírio do Vale, Ponta Negra, 
Planalto, Redenção, Tarumã, Nova Esperança e Alvorada (figura 1.) 

 
Figura 1: Microbacia do Gigante: Divisão por bairros das zonas oeste e centro-oeste de Manaus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE (2010) 
Elaboração: Jean Claudio Campos, 2016 
 

A topografia local evidencia elevações que atingem 90m, e rebaixamentos de 20m-30m, 
apresentando comprimentos de encostas com cerca de 80m entre o platô e o fundo do vale, 
conforme mostra a figura 2. No bairro da Redenção, há ocupação por todo o grande vale dessa 
microbacia, desde os interflúvios até as margens do Gigante. Durante as fortes chuvas, os habitantes 
das partes mais baixas do bairro tendem a serem fortemente atingidos pelos efeitos (às vezes 
catastróficos) das chuvas, que devido a precária rede de esgoto e drenagem, causa alagamentos, 
transtornos e posteriormente surtos de doenças, devido a contaminação da água dos canais que 
compõem a rede hidrográfica da microbacia. A elevada densidade hidrográfica representada 
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aproximadamente por 26 canais que drenam a bacia do Gigante torna esse contingente vulnerável às 
doenças de veiculação hídrica como cólera, diarreias agudas, febre tifoide, hepatite A e leptospirose 
(Andrade et al., 2016). 

 
Figura 2: Hipsometria e Curva de Nível da microbacia do Gigante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: INPE 
Elaboração: Jean Claudio Campos, 2017 
 

O bairro da Redenção esta situado na Zona Centro-Oeste de Manaus, é um dos 63 bairros da 
cidade de Manaus e possui cerca de 35 mil habitantes (IBGE 2010) (figura 3). O bairro surgiu de uma 
invasão nos anos 1970, segundo relatos de moradores foi inicialmente ocupado por operários que 
construíam o Conjunto Ajuricaba, no bairro Planalto.  

Está localizado entre as coordenada 3°03’17’’S / 60°02’34’’O. Apresenta altitude média de 
60m, o ponto mais alto atinge 100m, e o mais baixo 35m. O relevo da Redenção é caracterizado por 
ter platôs de topos reduzidos, seccionados por vales de fundo em V devido o alto grau de declividade 
em alguns pontos. A distância de um topo para o outro é pequena, podendo ser de apenas 180 m em 
alguns pontos do bairro, com o fundo do vale chegando a 35 m e topos com 100m, esse aspecto da 
morfologia gera encostas de corte abruptos e os canais hidrográficos encaixados. 

 
 

Resultados e Discussões 
 

No bairro da Redenção, localizado na Zona Centro-Oeste de Manaus, localiza-se o curso 
superior do Igarapé do Gigante, uma área cortada por diversos microcanais de drenagem da bacia 
deste igarapé. Com ocupação extremamente irregular, no bairro é muito comum haver proliferação de 
doenças de vinculação hídrica, sobretudo no período de cheia dessa bacia. Essa proliferação é mais 
percebida pela população que vive nos fundos dos vales, ou seja, nos aglomerados subnormais do 
bairro, pois estão em contato direto com o curso d’água, já que a maioria dos domicílios desses 
aglomerados estão ao lado dos igarapés da bacia do Gigante (figura 3). 
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Figura 3: Trecho do Igarapé do Gigante, no bairro Redenção em Manaus, AM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Jean Claudio Campos, 2016. 
 
O bairro da Redenção não apresenta rede de esgoto adequada, todos os dejetos dos 

domicílios são despejados em um dos cursos da microbacia, ou permanecem a céu aberto, ambos os 
casos contribuem para a proliferação de doenças, atingindo principalmente os moradores mais 
carentes do bairro, que vivem nos fundos de vales, nos aglomerados subnormais. Desde a década de 
1980, a Redenção passou a receber infraestrutura para o processo de urbanismo, com obras que 
visavam asfaltamento de ruas e controle de drenagem, para evitar inundações (SOUZA JÚNIOR, 
2013). 

Andrade et al (2016) apontou que dos 48 setores censitários do IBGE no bairro da Redenção, 
44 eram normais, e 4 subnormais. Esses 4 setores subnormais estão localizados nas margens do 
igarapé do Gigante e de outros cursos d’água que compõe a microbacia. Nestes setores vivem cerca 
de 914 famílias, a maioria expostas ao risco de contração de doenças de veiculação hídrica. 

Todavia, essas inundações persistem, principalmente pela ocupação desordenada do entorno 
da bacia hidrográfica do Gigante, afetando diretamente as moradias precárias e gerando problemas 
de saúde para a população residente nas margens do igarapé. Sobre este aspecto, interpretações em 
imagem de satélite, demonstram que as curvas de nível da topografia local raramente ultrapassam 
100m o que indica ambiente muito favorável à inundação e doenças de veiculação hídrica. Outro 
agravante é a irregularidade no abastecimento de água pela ETA da Ponta do Ismael, e a 
impossibilidade do uso da água do rio, principalmente pela inserção de moradias irregulares e falta de 
saneamento básico nas proximidades das nascentes da microbacia do Gigante, que torna a água 
inapropriada para uso. Cabe ressaltar que apenas a rua Padre Cícero, rua principal do bairro da 
Redenção recebe água encanada, impulsionando a população ali residente a buscar outros modos de 
uso da água, como por exemplo, os poços artesianos, sem quaisquer exigências legais. 

É importante ressaltar que a saúde está relacionada diretamente com o ambiente, e neste 
caso, o ambiente do bairro da Redenção encontra-se desgraçado e sem qualquer planejamento 
ambiental e urbano, tornando a população vulnerável a doenças, principalmente as de veiculação 
hídrica, pressuposto para a implantação de políticas públicas no tocante a resolução desta 
problemática. 
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Resumo 
A pesquisa verificou a distribuição geográfica dos acidentes envolvendo a espécime Loxosceles 
intermedia (aranha marrom) no Bairro de Uvaranas no município de Ponta Grossa (Paraná), visando 
a correlação com aspectos ambientais como tipo de habitação e perfil geomorfológico. Foi ainda 
verificado a correlação dos acidentes com a variação anual de temperatura. O período de registro de 
acidentes estudado foi de 2012 a 2013, e os dados obtidos das Fichas de Investigação de Acidentes 
por Animais Peçonhentos Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), através da 
Secretaria de Estado da Saúde (SESA). As variáveis de temperatura média foram obtidas do Sistema 
Meteorológico do Paraná (SIMEPAR). Após a etapa de sistematização de dados e geração de 
gráficos, foi produzido um cartograma com a localização dos agravos registrados. A pesquisa aborda 
a cidade como um sistema, onde os elementos são analisados sob a ótica da inter-relação. Em Ponta 
Grossa, foram registrados 195 acidentes em 2012, e no ano seguinte 289 casos (aumento de 42%). 
O Bairro de Uvaranas em 2012 registrou 36 acidentes, e em 2013 47 acidentes (acréscimo de 
aproximadamente 30,8%). A correlação é positiva entre os acidentes e temperaturas médias mais 
elevadas, e também às condições ambientais de acomodação e proliferação desses animais.  
 
Palavras chave: Loxosceles. Aranha marrom. Biogeografia. 
 
 
Abstract 
The objective of this work was to verify the geographic distribution of the accidents involving the 
specimens Loxosceles intermedia (brown spider) in the neighborhood of Uvaranas in the municipality 
of Ponta Grossa, state of Paraná. The period of registration of accidents studied was the years of 
2012 and 2013. The data with location and date of the accidents involving the brown spider were 
assigned by the State Department of Health (Acronym in portuguese: SESA). Regarding the data 
referring to the average temperature, they were provided by the Paraná Meteorological System 
(Acronym in portuguese: SIMEPAR). After this procedure of systematization of data with generation of 
graphs, a cartogram was produced with the location of the diseases recorded in the Investigation 
Reports of Accidents by Poisonous Animals Information System of Notification Diseases (Acronym in 
portuguese: SINAN). The research approaches the city as a system, where the elements are analyzed 
from the point of view of interrelationship. In Ponta Grossa, 195 accidents were registered in 2012 and 
the following year there was an increase of 42%, reaching 289 cases. Accidents are closely related to 
the high average temperatures and also the conditions of accommodation and proliferation of these 
animals. The neighborhood of Uvaranas in the year of 2012 registered 36 accidents and in the year of 
2013 another 47 accidents, with an increase of approximately 30.8%. 
 
Key works: Loxosceles. Brown spider. Biogeography. 
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Introdução 
 

Loxoscelismo é o nome indicativo do quadro clínico daqueles indivíduos que sofreram picada 
de aranhas do gênero Loxosceles, acidente este envolvendo aracnídeos venenosos conhecidos por 
sua picada necrosante.  

Consultas a dados estatísticos disponíveis em sítios eletrônicos governamentais indicam uma 
elevação de casos envolvendo o loxoscelismo no Estado do Paraná nos últimos anos. Nesse sentido, 
o município de Ponta Grossa insere-se neste contexto, apresentando um número relativamente 
grande de casos de loxoscelismo.  

Diante disso, o presente estudo tem por objetivo geral verificar a distribuição geográfica dos 
acidentes envolvendo espécimes Loxosceles intermedia (aranha marrom) no bairro de Uvaranas, 
localizado no município de Ponta Grossa (Paraná), de forma a correlacionar esses acidentes com 
aspectos ambientais do relevo e de habitação. A pesquisa ainda procurou estabelecer a correlação 
entre esses acidentes e a variação anual de temperatura. Portanto, os objetivos específicos 
consistem em sistematizar e mapear os dados quantitativos dos acidentes e identificar os elementos 
biogeográficos relacionados à ocorrência da aranha marrom a partir da área de estudo. O estudo se 
ampara numa abordagem biogeográfica e sistêmica para compreensão das condições naturais e 
antrópicas que permeiam os incidentes envolvendo o loxoscelismo na área objeto de estudo.  

A realização de estudos envolvendo a temática em questão auxilia na identificação dos 
fatores ambientais e antrópicos que contribuem com acidentes envolvendo aranhas do gênero 
Loxosceles no espaço urbano. Acredita-se que com o levantamento, sistematização e mapeamentos 
de informações atinentes ao loxoscelismo, medidas possam vir a ser tomadas por parte do poder 
público em relação a minimização deste problema que se situa na interface da saúde pública e da 
saúde ambiental. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Esse estudo foi efetivado na perspectiva sistêmica, observando a inter -relação de 
diferentes elementos que contribuem para a compreensão do loxoscelismo no bairro de 
Uvaranas em particular, e nos espaços urbanos em geral.  

O primeiro procedimento metodológico foi a revisão de literatura científica sobre o 
loxoscelismo através de livros, artigos, teses e dissertações disponíveis em meio impresso e 
digital. Posteriormente, foram utilizados os dados referentes aos acidentes com aranha marrom 
cadastrados nas Fichas de Investigação de Acidentes por Animais Peçonhentos Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná (SESA/PR), na 3ª Regional de Saúde – Unidade Ponta Grossa. Os dados de temperatura 
foram levantados junto ao Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), onde foram fornecidas as 
temperaturas diárias de 2012 a 2013, que transformamos em médias mensais. Os dados de 
temperatura e acidentes foram sistematizados na forma de gráficos, utilizando-se do software 
Microsoft Excel. 

Com base no registro de endereços dos acidentes nas fichas do SINAN foram coletadas as 
coordenadas geográficas à frente dos domicílios onde ocorreram os agravos. Para a coleta das 
coordenadas foi utilizado um receptor de navegação GPS (Global Positioning System) Garmin - Etrex. 
Os dados coletados foram digitalizados para geração do cartograma de acidentes no software ArcGis 
10.3. 

Durante a realização do procedimento metodológico de georreferenciação foram realizadas 
no mês de setembro de 2015 observações e registro de imagens quanto ao tipo de terreno e 
condições domiciliares e peri-domiciliares relacionados aos acidentes registrados. 
 
 
Aspectos sobre a distribuição geográfica do Gênero Loxosceles 

 
Conforme Margraf (2001, p.14), “a espécie Loxosceles intermedia (aranha marrom) pertence 

ao Filo Arthropoda, Subfilo Chelicerata, Classe Arachnida, Ordem Aranae e Família Sicariidae”, 
apresentando corpo coberto por camada enriquecida em quitina que forma um exoesqueleto, com 
extremidades segmentadas, e pertencem a uma das 16 ordens, Aranea, da classe dos Aracnídeos 
(Arachnida) (LUCAS, 1990). 

Segundo Ruppert e Barnes (1996), a literatura descreve um número entre 30.000 e 35.000 
espécies de aranhas. Esse número é confirmado por Lucas e Silva Júnior (1992), que entretanto, 
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destacam estudos que apontam mais de 100.000 espécies. Conforme os autores Lucas e Silva Júnior 
(1992), as aranhas estão presentes por quase todo o planeta, com apenas uma espécie de 
representação aquática e na Antártida não se encontra nenhuma espécie. 

Estudos apresentam diversos casos de loxoscelismo pelo mundo. Tratam-se de casos 
isolados e não muito expressivos que acontecem em países como a Finlândia, Israel, Estados 
Unidos, dentre outros. Parece haver maior incidência de acidentes envolvendo Loxosceles no Brasil e 
demais países da América do Sul em relação aos registros no restante do planeta. (MARQUES DA 
SILVA, 2002). 

De acordo com Vital Brasil e Vellard (1925) e Cardoso e De Cilo (1990), citados por Marques 
da Silva (2002), no Brasil o primeiro caso de loxoscelismo foi registrado em 1954, conforme  
diagnóstico no Hospital Vital Brasil do Instituto Butantã. Os casos anteriores à década de 1950 eram 
associados às aranhas do gênero Lycosa. 

Estudos apontam para um total de onze espécies de Loxosceles presentes no Brasil (Tabela 
1), sendo quatro destas encontradas no estado do Paraná: L. intermédia Mello-Leitão (1934), L. 
gaucho Gertsch (1967), L. laeta Nicolet (1849) e L. hirsuta Mello-Leitão (1931) (apud FISCHER, 
1996). 

 
Tabela 1: Principais espécies do Gênero Loxosceles (família Sicariidae) no Brasil, Lucas (2003) e 
Guimarães (2009), (modificado). 

Principais características 

Hábitat Na natureza: sob casca de arvores, folhas secas de 
palmeiras. Nas casas: atrás de móveis, sótãos, 
porões, garagens etc. 

Principais espécies e distribuição geográfica L. adelaide: Rio de Janeiro. 
L. amazônica: Norte e Nordeste.  
L. anômala: Minas Gerais 
L. gaucho: São Paulo, Minas Gerais e São Paulo. 
L. hirsuta: Sul. 
L.immodesta: Rio de Janeiro. 
L. intermedia: Sul. 
L. laeta: introduzida e ocorre em focos isolados do 
Brasil. 
L.puorti: Sul e Sudeste. 
L. simili: São Paulo e Minas Gerais. 
L.tropicus. 

Org.: Autor, 2016. 
 
Mais diretamente ligado a nosso estudo, levantamento realizado em Porto Alegre-RS, entre 

1977 e início de 1981, aponta que aranhas do gênero Loxosceles apresentam-se em 35,5% dos 
casos de acidentes causados por animais peçonhentos (TORRES; CARLOTTO, 1982 apud 
MARQUES DA SILVA, 2002). 

Segundo Cardoso et al (1988), de 1980 a 1984 foi registrada a predominância do gênero 
Loxosceles gaucho na cidade de São Paulo e em sua região metropolitana. Essa infestação gerou 
um número de 242 casos de loxoscelismo, sendo que os mesmos foram atendidos no Hospital Vital 
Brasil (SP). 

O estado do Paraná apresenta o maior número de casos de acidentes com aranhas. Com 
cerca de 35% de todos os casos registrados no país e 51% dos casos registrados na Região Sul no 
ano de 2001, com destaque para os casos envolvendo o gênero Loxosceles (HASS et al, 2013). 

Ribeiro et al (1993), citados por Marques da Silva (2002), analisaram 923 registros de 
acidentes loxoscélicos em Curitiba-PR. Esses casos corresponderam a cerca de 52,7% dos acidentes 
causados por aranhas em todo o estado. Os dados referem-se aos anos de 1989 e 1990 e verifica-se 
que a espécie L. intermedia foi a mais representativa nos casos registrados.Os autores também 
apontam que os acidentes foram todos registrados na zona urbana, sendo a L. intermedia a espécime 
predominante. No estado do Paraná, foram registrados 42.280 acidentes com animais peçonhentos, 
no período de 1993 a 2000, sendo que os acidentes com aranha do gênero Loxosceles 
representaram 48,9% dos casos. 

A espécime L. intermedia também aparece com maior frequência em residências urbanas de 
União da Vitória-PR. Neste caso, Fischer et al. (2009) apontam para a questão do acondicionamento 
de materiais de construção nos quintais ou pátios onde os casos foram registrados. 

Em Laranjeiras do Sul-PR, os acidentes com aranhas do gênero Loxosceles aumentaram de 
ano a ano período de 2006 a 2008. Dos acidentes envolvendo aracnídeos, os registrados com o 
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gênero Loxosceles foram de 10% em 2006, 35% em 2007 e 55% em 2008, conforme Hass et al. 
(2013). 

No ambiente natural essas aranham podem viver entre 3 e 7 anos (ANDRADE et al., 2000 
apud MOURA, 2005). São animais de hábitos noturnos, ocupam espaços escuros e abrigados das 
intempéries, alojam-se em troncos de árvores, sob pedras, em resto de vegetação e entulhos, 
madeiras, telhas e tijolos (LUCAS, 1990; KUSMA, 2008). Essas aranhas também podem alojar-se em 
fendas de rochas, como indica a ocorrência da espécime L. intermedia no Parque Estadual de Vila Velha, 

local arenítico (GONÇALVES-DE-ANDRADE et al., 2007). 

Segundo Okada (2010), o fator contribuinte para um aumento significativo dos acidentes 
envolvendo humanos, deve-se ao fato das aranhas terem adquirido hábitos intradomiciliares. A autora 
relata a coleta de exemplares no espaço urbano de Ponta Grossa. Mais recentemente nos estudos 
realizados por Fernandes e Meneguzzo (2016, p.2) em Ponta Grossa, indicam que: 

 
Foram registrados 840 casos de loxoscelismo no município de Ponta Grossa entre 
os anos de 2012 e 2014, com a maioria destes ocorrendo em área urbana (95,5%). 
Desse total, aproximadamente 96,5% ocorreram em locais com presença de 
encostas/fundo de vale, áreas verdes e disposição inadequada de resíduos sólidos. 
Os outros 3,5% se restringem à porção central da cidade com elevado grau de 
urbanização, cursos fluviais canalizados/aterrados e ínfima presença de áreas 
verdes. Confrontando a variável temperatura média com a distribuição dos agravos 
nos diferentes meses do ano foi possível constatar que a incidência de casos na 
cidade ocorreu, predominantemente, entre os meses com temperaturas médias mais 
altas. No ano de 2012, os meses com médias térmicas mais elevadas foram 
dezembro, fevereiro e março onde nesse período foram registrados 97 casos (49,7% 
do total para o ano). Em 2013, os meses com temperaturas médias mais elevadas 
foram dezembro, janeiro e fevereiro, com a ocorrência de 88 casos (32,4% do total 
para o ano). Já em 2014, janeiro, fevereiro e dezembro tiveram as maiores 
temperaturas médias, registrando 118 casos (33,8% do total para o ano). 

 
Também segundo Moura (2005), o maior número de acidentes com o gênero Loxosceles 

acontece em ambientes domiciliares. Essas aranhas acabam por esconder-se dentro de calçados e 
vestimentas, que assim que vestidos acabam por pressionar esses animais com as pessoas, que 
reagem picando. 

Essas aranhas têm o pico de suas atividades durante os meses mais quentes, quando as 
temperaturas estão mais elevadas, que é quando desenvolvem seu ciclo reprodutivo para aproveitar 
a maior alimentação disponível (LUCAS, 1992; OKADA, 2010). 

 
O clima parece afetar, de alguma forma, a biologia da aranha, explicando por que os 
acidentes ocorrem principalmente nos meses mais quentes do ano. É provável que 
nesta época ocorram alterações sexuais especiais; que os animais mais jovens 
sejam mais venenosos; que algum inimigo natural obrigue a aranha a abandonar 
seu habitat natural; que o veneno torne-se mais alcalino, o que poderia potencializar 
sua toxicidade; finalmente, é possível que, com o calor, as aranhas busquem lugares 
mais frescos para evitar a dessecação, o que pode explicar os hábitos 
intradomiciliares. (MACHIAVELLO, 1947 apud GUBERT 2005, p.26). 

 
Segundo Dornelas (2007), o calor também deixa as vítimas humanas mais expostas e as 

águas das chuvas mais abundantes acabam desalojando essas aranhas de seu habitat natural.  
 
 

A Biogeografia e sua contribuição para o estudo do loxoscelismo nos ambientes urbanos 
 
Segundo Troppmair (2008), a Biogeografia realiza o estudo dos seres vivos, entendendo sua 

participação e interação com o espaço geográfico, compreendendo o próprio papel do homem na 
organização e transformação do mesmo. 

Segundo Albuquerque et al. (2004), antes do final do século XVIII a Biogeografia não tinha 
um cunho científico, haja visto que estava baseada na observação, descrição e classificação das 
espécies por relatos de viajantes naturalistas. Não se tinha a compreensão da distribuição espacial 
da biodiversidade e das relações ecossistêmicas, nem uma classificação científica das espécies. 

O advento da Biogeografia enquanto saber acadêmico veio revolucionar esse campo de 
pesquisa. Conforme Nelson e Platnick (1981 apud Santos 2011, p. 6): “O estudo da distribuição 
geográfica dos organismos, a biogeografia, tem como objetivos principais a descoberta dos padrões 
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de distribuição espacial da vida e quais foram as causas desses padrões – tanto em relação às 
causas históricas quanto às ecológicas”. 

Segundo Rocha (2011, p. 398), as técnicas utilizadas para o estudo da Biogeografia seguem 
alguns padrões: “A Biogeografia utiliza técnicas para obter informações sobre os seres vivos e o meio 
físico com o qual interagem. As técnicas são escolhidas em função da escala espacial, da escala 
temporal, dos aspectos que estão sendo pesquisados e da escola biogeográfica”. 

Para Santos e Carvalho (2012, p. 3), “os estudos biogeográficos podem (e devem) estar 
comprometidos com o entendimento da relação sociedade/natureza, visando fornecer elementos para 
um uso racional dos bens naturais e para um repensar da situação socioambiental atual”. 

Segundo Figueiró (2015), as paisagens estão ligadas a uma complexa e longa história 
evolutiva; e isto acontece tanto no que tange à biota quanto aos elementos não vivos, e acontece em 
diferentes escalas de tempo. Os elementos bióticos e abióticos têm uma evolução mútua de 
cooperação no tempo-espaço, também as paisagens se modificam e a biogeografia reconta a história 
dos organismos e das paisagens ao longo do tempo. 

Para o autor supracitado, uma espécie se dissemina de acordo com suas características 
próprias e capacidade de reprodução, e também de acordo com as características dos territórios, 
sendo que o avanço rápido e o retardamento levam em consideração fatores como relevo, clima e 
predadores. 

A Biogeografia de divide em vários ramos de pesquisa, entre eles estão a biogeografia 
ecológica, a biogeografia histórica, a biogeografia marinha, a biogeografia terrestre e a biogeografia 
de conservação. Mesmo havendo uma diversidade entre seus conceitos, os padrões de abordagem 
são os mesmos integrando espaço-tempo (MIRANDA e MARQUES, 2011). 

A Biogeografia quando se refere ao entendimento da distribuição dos seres vivos e o seu 
resultado no conjunto da paisagem pode se apoiar na abordagem corológica, biocenológica, 
ecológica e/ou geoecológica (FIGUEIRÓ, 2015). 

A abordagem geoecológica utiliza-se de uma vasta área de conhecimentos para o 
entendimento do seu objeto de estudo. Esta abordagem leva em conta todas as transformações da 
paisagem, assim o estudo se dá também pelas mudanças antropocêntricas, tratando-se de um 
estudo geográfico e integrador.  

O entendimento da Biogeografia também contempla nos seus estudos as áreas urbanas, 
caso particular da Biogeografia Urbana. Segundo Vidal (2009, p. 219): 

 
A Biogeografia Urbana, seja ela como uma disciplina científica ou como uma “linha 
de pesquisa” apoia-se no enfoque paisagístico e na abordagem da teoria dos 
sistemas, vinculando áreas do conhecimento da Geografia e da Ecologia, e 
enfocando a cidade e o meio ambiente de modo integral. Fundamenta-se no 
funcionamento ecológico da cidade e centra-se nos fatores que contribuem para a 
modificação do clima, fluxos de energia, da estrutura do espaço e da ecologia. E, 
com base na geografia, interpretava-se tradicionalmente e cidade como espaço 
urbano, hoje a ecologia considera a cidade como um ecossistema. 

 
Nas cidades são encontradas muitas formas de vida, estas cada vez mais se adaptando às 

transformações antrópicas. Segundo Pavezzi Netto e Silva (2011, p. 12): 
 

A cidade se confronta constantemente com o processo de sucessão ecológica. Em 
ambientes aparentemente difíceis para o desenvolvimento de formas variadas de 
vida, como as estruturas urbanas de concreto, surgem comunidade de liquens e 
outros organismos pioneiros. Outros animais, como aves, também se utilizam 
dessas estruturas em seus fluxos migratórios, trazendo componentes de outros 
ecossistemas para o meio urbano. A poeira acumulada pelos ventos, a propagação 
de plantas em terrenos baldios, bem como em rachaduras e falhas nas redes viárias, 
entre outros fenômenos, ilustram a atuação dos agentes ambientais e biológicos no 
processo de sucessão ecológica. 

 
No caso da aranha marrom é comum esse deslocamento ao ambiente urbano quando seu 

habitat natural sofre modificações. As casas, os entulhos ou outros resíduos sólidos, terrenos baldios, 
áreas de remanescentes de vegetação nativa, fornecem um habitat e também a garantia de 
alimentação e manutenção da vida de vários animais e insetos que podem trazer desconfortos ou 
doenças para as pessoas. Conforme Zorzenon (2002, p. 231): 
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Muitos insetos e vários animais como, ratos, morcegos, pombos, aracnídeos entre 
outros, vivem em contato íntimo com o homem, associados às cidades invadindo e 
colonizando locais habitados, danificando construções, transmitindo doenças a 
animais e aos próprios seres humanos. Estes animais sinantrópicos. [...] O trinômio 
água, abrigo, alimento (AAA) gerado pelo desequilíbrio ambiental (lixões, falta de 
saneamento básico, tratamento inadequado de água, entre outros) inerente a própria 
cultura humana, possibilita que diversas pragas usufruam da hospitalidade 
inconsciente das cidades, dificultando o dia-a-dia de seus habitantes. 

 
Coelho (2001), diz que quando se estuda os impactos ambientais nas cidades deve-se levar 

em conta a multidimensionalidade do fenômeno urbano, como método de superação da 
fragmentação que separa os impactos físicos dos impactos sociais. Neste caso o método sistêmico 
vai dar suporte para o estudo do meio urbano como totalidade. 

A Teoria Geral dos Sistemas tem aplicação em diversas disciplinas científicas e em ampla 
área do conhecimento; e através desse método explicam-se as muitas interações das variáveis que 
compõem um sistema. 

Segundo Bertalanffy (1975), essa teoria surge com a necessidade da reorientação da ciência. 
Problemas de entendimento e de interpretação ocorrem quando os estudos são realizados numa 
visão mecanicista, onde: 

 
[...]aparecem “sistemas” de várias ordens, que não são inteligíveis mediante a 
investigação de suas respectivas partes isoladamente. Concepções e problemas 
desta natureza surgiram em todos os planos da ciência quer o objeto de estudo 
fosse coisas inanimadas quer fosse organismos vivos ou fenômenos sociais. Isto 
indica uma modificação geral na atitude e nas concepções científicas. 
(BERTALANFFY, 1975 p 60-61). 

 
Bertalanffy (1975) aponta que um objeto de estudo analisado numa visão sistêmica terá na 

interação do físico, químico e cientista social respostas também procedentes de outras ciências. 
Sendo o objeto regrado de interações, complexo e organizado (um sistema): 

 
O organismo vivo resolvia-se em células, suas atividades em processos fisiológicos 
e finalmente físico-químicos, o comportamento reduzia-se a reflexos incondicionados 
e condicionados, o substrato da hereditariedade resolvia-se em genes com o caráter 
de partículas, e assim por diante. Contrariamente a este modo de ver, a concepção 
organísmica na biologia moderna. É necessário estudar não somente as partes e 
processos isoladamente, mas também resolver os decisivos problemas encontrados 
na organização e na ordem que os unifica, resultante da interação dinâmica das 
partes, tornando o comportamento das partes diferente quando estudado 
isoladamente ou quando tratado no todo. (BERTALANFFY, 1975, p. 53). 

 
Na abordagem sistêmica a síntese é obtida da totalidade das interações, levando-se em 

conta todas as partes relevantes na existência de um todo: “Sistema é uma unidade global 
organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos”. (MORIN, 1997, p. 100). 

Conforme De Rosnay (apud BRANCO, 1999), um sistema é constituído de características 
estruturais e funcionais. As características estruturais definem as fronteiras do sistema, separando-o 
do mundo exterior. Os elementos ou componentes do sistema que podem ser separados ou 
categorizados por famílias ou populações; podem formar reservas onde se acumulam elementos, 
energia, informação ou matéria; podem estabelecer comunicações, permitindo as trocas energéticas, 
materiais ou informações entre os elementos do sistema e entre reservas. 

Embora originada da Biologia e da preocupação em compreender as inter-relações 
complexas estabelecidas nos ecossistemas, desde o final da década de 1960 a abordagem sistêmica 
vem sendo aplicada em objetos de estudo no campo do urbanismo, nos trabalhos de Marble e Berry 
(apud BEAUJEU-GUARNIER, 1971). 

Segundo Beaujeu-Garnier (1971), a cidade é um sistema vivo em desenvolvimento, que 
mantêm sua organização estrutural à custa do ambiente do qual ela própria é parte indissociável. O 
ambiente urbano deve ser compreendido a partir da integração do meio físico e ações da sociedade. 
Este sistema inclui subsistemas móveis e evolutivos (homens, capitais, mercadorias), com uma 
organização espacial fixa, mas com limites que são variáveis (a cidade). Assim, o sistema urbano não 
pode ser reduzido à soma das partes. 

Em nosso estudo, elementos fundamentais numa abordagem sistêmica do ambiente urbano 
são o clima urbano, as áreas verdes, as encostas e fundos de vale, dentre outros. Conforme Cruz 
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(2009, p. 28), “O Clima Urbano é então o clima que se observa nas áreas urbanas, que envolve a 
condições naturais pré-existentes e também transformadas pela ação do homem e a cidade com 
todos os seus elementos, os quais criam inúmeros microclimas”. São muitos os elementos presentes 
e interagindo nas alterações do clima nas cidades, como indústria, trânsito, edifícios, pessoas, formas 
topográficas, cobertura vegetal, impermeabilização do solo, etc: 

 
O meio ambiente urbano é um sistema altamente inter-relacionado, em que tanto os 
elementos que são obra do homem com os elementos naturais, são considerados 
parte do sistema de relações, e os resultados (bons e ruins) são fruto da 
combinação dos dois. Por isto, o clima da cidade corresponde a um sistema aberto, 
implicando, portanto, entrada de energia, sua transformação no sistema e 
exportação ao ambiente externo. (BRANDÃO 2001, p. 56). 

 
A preocupação com o clima das cidades vêm desde o século XVIII, com estudos na 

Inglaterra, Alemanha e França sobre a deterioração do clima nos aglomerados industriais durante o 
período da Revolução Industrial (BRANDÃO, 2001). 

A cobertura vegetal ou sua ausência também tem papel fundamental no clima urbano e na 
qualidade de vida. Conforme Soares (1998) e Milano e Dalcin (2000), os aspectos apresentados pela 
vegetação podem ser mesurados, monitorados e avaliados. A vegetação no urbano tem por 
finalidade fazer a captura de gás carbônico e liberar oxigênio na atmosfera, produzindo a melhoria do 
ar nas cidades, e também ajuda na proteção térmica e na absorção de ruídos, na diminuição da 
poluição visual, na produção de alimentos e abrigos para animais (MELLO FILLHO, 1985). 

Conforme Benetti e Hilgenberg (2001), a arborização urbana contempla todo tipo de 
vegetação encontrada no espaço urbano, sendo de porte arbóreo, arbustivo ou rasteira. Àquelas que 
se encontram nas propriedades particulares levam a nomenclatura de privadas, e as localizadas em 
terrenos públicos estão divididas em áreas verdes ou arborização de ruas. 

As encostas afetam diretamente nas atividades humanas, como na expansão do urbano, nas 
construções rodoferroviárias, na agricultura, na exploração de minério, etc. (AMORIM e OLIVEIRA, 
2007). Taludes ou encostas naturais são superfícies inclinadas com substrato de natureza rochosa ou 
mista (solos e rochas), que se organizam por diferentes processos geológicos e geomorfológicos. Ao 
longo do tempo, também podem apresentarem modificações antrópicas, como cortes, 
desmatamentos, introdução de cargas etc. Encosta é um termo empregado em estudos de caráter 
regional, enquanto talude de corte é entendido como um talude modificado por escavações 
antrópicas. Talude artificial é aquele declive de aterros construídos a partir de materiais de diferentes 
granulometrias e origens (PINOTTI e CARNEIRO, 2013). 

Os fundos de vales se caracterizam por importantes aspectos físico-ambientais, estes 
interagem com inúmeros processos naturais. É muito comum hoje a sua degradação derivada dos 
processos de urbanização. O que se vê é um distanciamento das relações físico-sócio-culturais, onde 
uma parcela da população vive numa relação perigosas em relação ao local de moradia, ocupando 
áreas de encostas de rios e córregos urbanos (CARDOSO, 2009). 

Conforme Moretti (2000) os fundos de vale se apresentam de duas formas principais, 
encaixado ou de várzea. Os encaixados têm declividades mais acentuadas, em forma de V, seus 
terrenos são mais secos e menos propícios à enchentes naturais. Os de várzea indicam um rio que 
está em estágio da maturidade, com terrenos mais planos, portanto, condicionados à enchentes uma 
vez que suas margens encontrarem-se no nível d’água. 

 
Caracterização da área de estudo 

 
O desenvolvimento do urbano de Ponta Grossa-PR se inicia margeando a via férrea que liga 

o bairro de Oficinas a Uvaranas. Essa ocupação dos divisores de água vai ser a tônica de sua 
ocupação urbana por longo período. Mais adiante tem-se a implantação de núcleos habitacionais e 
leis regulamentadoras do zoneamento urbano, bem como, a inserção da malha viária de forma 
desordenada. O urbano se expande e visivelmente áreas mais longínquas vão sendo ocupadas. 
(LÖWEN SAHR, 2001). Atualmente, a cidade se configura na categoria de porte médio, com quase 
350 mil habitantes. 

Conforme Maack (2002), o município de Ponta Grossa situa-se no Segundo Planalto 
Paranaense (Escarpa Devoniana), e apresenta estações bem definidas, sendo fevereiro o mês mais 
quente com média de temperatura de 21,2ºC, e julho o mês mais frio com temperatura média de 
13,3ºC. 

Situada na região fito-geográfica ds Campos Gerais do Paraná, a vegetação predominante no 
espaço urbano de Ponta Grossa era os campos naturais, com gramíneas e diversos arbustos, e 
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formações de capões nas áreas mais baixa em razão da maior umidade (MAACK, 2002). Cruz (2009) 
aponta que ainda encontra-se de forma isolada matas na área urbana do município, particularmente 
nos fundos de vale com encostas íngremes inviáveis a ocupação e em trechos dos arroios do Padre, 
Pilão de Pedra e Olarias. A vegetação de campos foi na sua maioria extinta dando lugar ao traçado 
urbano. Afastando-se da área central, em bairros menos povoados ainda encontra-se a presença de 
vegetação nativa em terrenos baldios e das casas. 

O relevo urbano de Ponta Grossa é caracterizado por amplas colinas de amplitudes 
altimétricas que chegam até 215 metros. Intrusões de diabásio estão presentes na área mais elevada 
onde encontra o centro da cidade. No âmbito do município, também são encontradas planícies, que 
formam áreas de inundações e depósitos aliviais ao longo dos arroios (MEDEIROS e MELO 2001). 

O bairro de Uvaranas é uma das 16 unidades administrativas do município de Ponta Grossa 
(Figura 01). Em 2012 o município de Ponta Grossa registrou um total de 195 casos de loxoscelismo, 
sendo 42 casos registrados somente no Bairro de Uvaranas, representando aproximadamente 21,5% 
do total de casos. No ano seguinte, ocorreu aumento expressivo no registro de acidentes, chegando a 
289 casos, sendo 49 no bairro Uvaranas ou aproximadamente 17% dos casos (SESA/PR, 
2012/2013). Segundo Dornelas (2007), existe uma subnotificação dos casos com aranhas por serem 
considerados acidentes leves para muitas pessoas, que assim não procuram atendimento médico. 

 
 

 
Figura 01 - Localização do Bairro de Uvaranas. 
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Durante a realização dos trabalhos de campo, foram considerados apenas os casos de 

acidentes ocorridos em residências, assim o total de acidentes pesquisados foi de 83, sendo 36 
casos em 2012 e 47 em 2013. Os casos não relacionados para fins deste estudo (8 agravos), 
aconteceram ou foram registrados em vias públicas, feiras, locais de trabalho, sítios ou ignorados. 

De acordo com o Gráfico 01, os meses mais quentes (fevereiro, março, novembro e 
dezembro) registraram a maior parte dos casos em 2012. Foram registrados 24 casos (representando 
66,6%) de um total de 47 acidentes 

 

 
GRÁFICO 01 - Média de temperatura mensal e casos de acidentes com aranha marrom - 2012. 
Elaboração: Autor, 2016. 

 
Em 2013, os três meses com médias térmicas mais elevadas (dezembro, janeiro e fevereiro) 

registraram 18 casos (representando 38,2%) de um total de 47 acidentes (Gráfico 02). Portanto, 
confirma-se o resultado de outros estudos que apontam uma maior ocorrência de casos justamente 
no período mais quente do verão. 

 
 

 
GRÁFICO 02 - Média de temperatura mensal e casos de acidentes com aranha marrom - 2013. 
Elaboração: Autor, 2016. 

 
Para dar conta do objetivo de caracterização da residência onde ocorrem os acidentes, os 

locais registrados foram convertidos em coordenadas geográficas para fins de mapeamento (Figura 
02) e relacionamento com outras variáveis ambientais. No entanto, nem todas as residências 
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contabilizadas foram encontradas conforme endereços registrados. Importante observar ainda que 
dos casos estudados alguns se encontram localizados em outros bairros que fazem limite com 
Uvaranas (Olarias, Neves e Caracará). Os endereços foram considerados na pesquisa por se 
tratarem de dados de fonte oficial.  

O cartograma da Figura 02 representa o total de 62 domicílios georreferênciados, e quanto às 
características do relevo 35 destes domicílios estão em Topos, 15 em Encostas e 12 em Fundos de 
vale ou nas proximidades. 

 

 
Figura 02 – Distribuição dos domicílios que registraram casos de picadas de aranha marrom. 

 
O mapa da distribuição dos casos envolvendo a Loxosceles intermedia (Figura 02) e a 

observação de campo dos domicílios onde ocorreram os acidentes com a espécie (Gráfico 03), 
indicam que casas de madeira servem de abrigo ou local de reprodução para as aranhas.  

Outros estudos também apontam que as aranhas ocupam substrato em madeira (LUCAS 
1990, LUCAS e SILVA JUNIOR, 1992; MARQUES DA SILVA, 2002; MARGRAF, 2009), mais 
propícias para a presença desses animais. Esses tipos de construções apresentam frestas que 
servem de abrigo, e muitas dessas casas também possuem porões que são locais livres das 
intempéries. Também foram comuns os acidentes identificados nas residências arborizadas, pois 
como dissemos anteriormente, essas aranhas abrigam-se nas cascas das árvores, troncos caídos e 
também na serrapilheira (OKADA 2010). 

Os casos registrados no Gráfico 03 como Topo referem-se às áreas mais elevadas ou 
adjacentes do bairro de Uvaranas, sendo essas os divisores de água. Na área urbana do município 
de Ponta Grossa é comum a formação de colinas amplas, com perfis convexos (MEDEIROS e MELO, 
2001), conforme citado anteriormente. Portanto, a explicação mais plausível para os acidentes 
envolve as habitações de madeira, corroborado pelo relato da maior parte das vítimas que souberam 
precisar o momento exato do acidente. 
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GRÁFICO 03 – Características das residências com registro de acidentes com aranhas marrom. 
Elaboração: Autor, 2016. 

 
Nas áreas de topo existe uma maior concentração de casas e o solo é mais 

impermeabilizado, fazendo com que haja uma mudança significativa no aumento da temperatura, o 
que facilita a reprodução e alastramento da aranha marrom. 

As vertentes de vale foram arroladas no gráfico como Encostas. Estas “são superfícies 
inclinadas que formam a conexão dinâmica entre a linha divisora de água e o fundo do vale 
(talvegue)” (FLORENZANO, 2008, p. 16). Em geral, são áreas de maior risco para a ocupação 
antrópica por conta de possíveis deslizamentos de terra. 

As encostas de vale do bairro de Uvaranas são habitadas e providas de muita vegetação, 
cujos locais são utilizados para o descarte de diversos tipos de entulhos, pouco visíveis devido a 
estarem encobertos pela vegetação. Por conta dessas características, o ambiente de Encosta 
também é propício aos acidentes com a aranha marrom. 

A ocupação das áreas próximas aos fundos de vale muitas vezes de forma irregular envolve a 
população de menor poder aquisitivo. “Apesar da sua importância ambiental e paisagística, é comum 
a degradação dos fundos de vales nas intervenções urbanas, com o lançamento de esgoto sem 
tratamento, a retirada da vegetação, a movimentação de terra e a ocupação intensiva do solo”. 
(CARDOSO, 2009, p. 3). Os córregos presentes nesses fundos de vales muitas vezes estão 
contaminados por efluentes de esgoto residencial e lixo, que servem de abrigo e local de reprodução 
para outras pragas urbanas. O menor número de acidentes nesse perfil do relevo indica 
provavelmente o menor número de habitações quando comparado aos trechos de Encosta e Topo. 

Nos Terrenos baldios próximos aos locais dos acidentes observamos com frequência a 
presença de vegetação misturada a entulhos diversos, desde lixo domiciliar até restos de material de 
construção (SILVA et. al, 2005), os quais criam micro habitats que proporcionam a sobrevivência da 
aranha marrom. A construção civil é um dos maiores geradores de resíduos, sendo que o volume 
gerado pode chegar a ser até duas vezes o quantitativo de lixo sólido urbano (ALIPIO, 2010). Ainda 
conforme a autora, sobras da construção civil acabam em aterros sanitários, obstruem a drenagem e 
viram abrigo de escorpiões, aranhas, roedores e outras pragas.  

Quanto aos elementos presentes nos domicílios ou no seu entorno, como entulho, vegetação, 
madeiras, etc., é fundamental levar em conta que a soma dessas características ultrapassam o total 
de domicílios georreferênciados. Isso ocorre porque muitas casas apresentam mais de um elemento. 

 
 

Considerações Finais 
 

A proposta deste estudo de caráter sistêmico foi de estabelecer as inter-relações entre o 
comportamento da aranha marrom e as características dos domicílios e seu entorno físico onde foram 
registrados os agravos. Também foi corroborada a relação direta entre os meses mais quentes e o 
maior registro de agravos. 
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Com a intervenção antrópica em seu habitat, essa espécie de aranha passou a ocupar cada 

vez mais os aglomerados urbanos, trazendo interações perigosas a ponto de se tornar caso de saúde 
pública em diversas cidades da Região Sul. 

A presente pesquisa apontou que dos agravos georreferenciados, 48% destes estão 
localizados em casas de madeira; 35% em terreno com vegetação; 45% em terreno baldio e 27% em 
terreno baldio com presença de resíduos sólidos. Conforme esses dados, as residências em madeira 
e a presença de vegetação misturada a lixo e entulhos representam ambientes de maior risco para a 
ocorrência de acidentes com a aranha marrom.  

Essas características fortemente presentes em Uvaranas, fizeram deste bairro o mais atingido 
pelo loxoscelismo no município de Ponta Grossa. Cabe destacar o número relativamente grande de 
terrenos baldios, com vegetação de porte arbóreo e arbustivo, com galhos de árvores e folhas, 
coexistindo ali disposição inadequada de resíduos sólidos (madeira, cacos de tijolos e telhas, lixo) 
descartada por parcela da sociedade. Dessa forma, esses terrenos acabam se constituindo em 
habitat favorável para permanência e consequente proliferação das aranhas. 

Na vila Coronel Claudio houve uma concentração maior de agravos em razão do grande 
número de residências em madeira, também circundadas por áreas verdes próximas de encostas e 
fundos de vales com pequenos cursos d’água. 

Campanhas de conscientização devem ser realizadas pelo poder público e agentes de saúde 
sobretudo nos meses mais quentes do ano, de forma a minimizar os agravos. Se cuidados 
domiciliares devem ser tomados para diminuir os riscos de acidente (sacudir roupas e sapatos antes 
de utilizá-los, limpar atrás de quadros, painéis e móveis, evitar o acumulo de caixas, jornais e 
revistas, e manter jardins e quintais limpos), a prefeitura também deve melhorar o sistema de limpeza 
dos terrenos baldios, evitando o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de 
construção nas proximidades das casas. 
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Resumo 
O garimpo denominado Areinha está inserido na bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, bacia esta 
que se estende desde a porção central do Estado de Minas Gerais até o sul do Estado da Bahia (foz), 
cujas águas drenam áreas urbanas, latifúndios, minifúndios e áreas de garimpos que afetam 
diretamente as características ambientais do recurso hídrico. Tendo em vista as particularidades 
naturais e as características antrópicas, esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar a situação 
ambiental em que se encontra esse segmento da bacia. O estudo se desenvolve por meio da análise 
de parâmetros físico-químicos de qualidade da água, como temperatura, pH, turbidez, condutividade 
elétrica, oxigênio dissolvido, cor aparente, sólidos totais dissolvidos e parâmetros químicos para os 
seguintes metais: Cu, Mn, Fe e Zn. O segmento do rio delimitado para estudo possui extensão de 
aproximadamente 9 km, referenciado pelas coordenadas geográficas -17°54'21''48 S e -43°30'01''57 
W. A modificação nas atividades de garimpo, anteriormente manuais e atualmente 
predominantemente mecanizadas, intensificou os impactos ambientais negativos nessa região, 
consequência da necessidade de remoção de grandes quantidades de sedimentos do fundo do rio 
para a extração do diamante. Desta forma, os resultados apresentados confirmaram a presença de 
metais pesados no rio Jequitinhonha e o comprometimento da sua qualidade. Este comprometimento 
está relacionado, portanto, com o longo período de exploração de ouro e diamante nesta região, que 
foi responsável pela introdução e permanência dos metais pesados nos recursos hídricos, facilitados 
pela alteração também dos parâmetros físico-químicos.    

 
Palavras chave: contaminação, geoquímica ambiental, saúde ambiental.  
 
 
Abstract 
The mining project called Areinha is located in the Jequitinhonha River basin, which extends from the 
central portion of the State of Minas Gerais to the south of the State of Bahia (foz), whose waters drain 
urban areas, latifundia, minifundios and which directly affect the environmental characteristics of the 
water resource. Taking into account the natural peculiarities and the anthropic characteristics, this 
research has as general objective to evaluate the environmental situation in which this segment of the 
basin is located. The study is based on the analysis of physical and chemical parameters of water 
quality, such as temperature, pH, turbidity, electrical conductivity, dissolved oxygen, apparent color, 
total dissolved solids and chemical parameters for Cu, Mn, Fe And Zn. The segment of the river 
delimited for study has an extension of approximately 9 km, referenced by the geographic coordinates 
-17 ° 54'21''48 S and -43 ° 30'01''57 W. The modification in the mining activities, previously manual 
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and currently predominantly mechanized, intensified negative environmental impacts in this region, as 
a consequence of the need to remove large amounts of sediment from the river bottom for diamond 
extraction. In this way, the presented results confirmed the presence of heavy metals in the 
Jequitinhonha river and the compromise of its quality. This commitment is related, therefore, to the 
long period of exploration of gold and diamond in this region, which was responsible for the 
introduction and permanence of heavy metals in water resources, facilitated by the change in 
physicochemical parameters. 
 
Key works: Contamination, environmental geochemistry, environmental health. 
 

 
Introdução 
 

O ritmo acelerado pela busca do desenvolvimento econômico e crescimento das atividades 
produtivas acarreta o processo de degradação dos recursos hídricos. É fundamental que estes 
recursos sejam avaliados e protegidos de acordo com as demandas hídricas para o estabelecimento 
das atividades humanas. A mineração e o garimpo são neste contexto relevantes para o 
desenvolvimento econômico, uma vez que os minérios extraídos são empregados tanto como 
matéria-prima, como parte do processo industrial de muitos produtos utilizados pelo homem 
(BONUMÁ, 2006). 

O Brasil detém historicamente uma das maiores reservas minerais do mundo e desde o 
período colonial, sofre com os impactos da extração mineral considerada desordenada e com restrito 
controle tecnológico, muitas vezes de forma clandestina, o que classifica esta atividade como 
potencialmente poluidora dos recursos hídricos (BONUMÁ, 2006). Neste sentido, Fonseca (2005) 
discute que todas as atividades econômicas que utilizem a natureza como fonte de recursos, assim 
como o garimpo, devem manter cuidados em relação à proteção ambiental, visto que, como também 
afirma Bonumá (2006) o aproveitamento mineral pode provocar sérias modificações das 
características do ambiente natural, por gerar grande quantidade de rejeitos, que acabam sendo 
carreados para os corpos hídricos, alterando suas propriedades qualitativas. 

Os processos naturais e as práticas humanas podem modificar as características físicas, 
químicas e biológicas dos recursos hídricos, com consequências distintas para a saúde do ser 
humano e do ecossistema. A qualidade da água pode ser comprometida devido a mudanças nos 
taxas de temperatura, pH, nutrientes, metais pesados, sedimentos, toxinas não metálicas, 
componentes orgânicos persistentes e agrotóxicos, fatores biológicos, dentre outros (CARR; NEARY, 
2008). Constantemente, a concepção de qualidade está associada apenas às características 
organolépticas, como cor, sabor e odor; entretanto esses aspectos estão relacionados apenas à 
sensibilidade humana e por isto não demonstram a real situação de alteração da qualidade das águas 
(RIBEIRO, 2010). 

Neste sentido, segundo a mesma autora, as pesquisas sobre contaminação por metais 
pesados vêm ganhando maior relevância dentre o grupo de contaminantes inorgânicos, dado 
toxidade desses compostos (RIBEIRO et al., 2012). Este grupo pertence aos elementos químicos 
com densidade específica e características de toxidade próprias, que podem ocasionar 
consequências sobre os organismos vivos (DUFFOS, 2001).  

O ambiente aquático propicia a entrada dos metais por meio de duas formas: natural e 
antropogênica.  Rietzler et al. (2001)  complementam que as fontes naturais são as rochas, os solos e 
as atividades vulcânicas, transportados por processos de lixiviação, erosão e escoamento pluvial . As 
fontes antropogênicas estão vinculadas aos diversos tipos de uso e ocupação do solo, sendo os 
setores industrial e de mineração, o deflúvio urbano e a agricultura, as principais formas de 
interferências. Em área de garimpo, são encontradas outras formas de modificações no ambiente, 
incluindo a perda e a alteração de solos, a liberação de substâncias tóxicas para as drenagens a 
partir das minas, das bacias e pilhas de rejeitos; além da possível alteração das águas subterrâneas, 
da flora e fauna nativas (BONUMÁ, 2006).  A liberação dos metais para o meio aquático acontece 
devido à atividade em questão ser, na maioria das vezes, realizada de forma inadequada e 
desordenada, acarretando em desequilíbrio geoquímico dos elementos carreados, que 
consequentemente trazem riscos à saúde humana e dos animais.  

Nos recursos hídricos, a mudança da concentração dos metais pesados produz efeitos 
significativos na saúde humana e na biota aquática. Os metais pesados fazem parte de alguns 
elementos que nos organismos vivos são encontrados em pequenas quantidades (conhecidos como 
micronutrientes essenciais), mas que se tornam tóxicos com o aumento das 
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concentrações, ao passo que alguns elementos são considerados naturalmente tóxicos (RIBEIRO, 
2010). 

Para avaliação da qualidade da água, foram instituídos padrões de qualidade, que 
preconizam a máxima concentração de elementos ou compostos que poderiam estar presentes na 
água, sem prejudicar seu emprego para um determinado fim. O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) é o órgão responsável no Brasil pela elaboração desta legislação ambiental, que 
classifica as águas segundo seus usos predominantes, e para cada classe estabelece os requisitos 
de qualidade que o manancial deve atender. Assim, se por ventura a qualidade da água não 
apresente as condições indicadas, critérios de controle de poluição devem ser assumidos  
(BENETTI e BIDONE, 2001). 

Sob o ponto de vista da saúde ambiental, e de acordo com a alteração da qualidade das 
águas devido à atividade de garimpo, há quatro principais vias principais de exposição dos seres 
humanos aos elementos químicos, que não sendo biodegradáveis, causam danos: por inalação, 
exposição ocular, contato com a pele e ingestão.  Além desses, tem-se também a exposição 
prolongada aos metais, em razão muitas vezes, da contaminação ambiental e das exposições 
ocupacionais (ARCURI e FERNICOLA, 2003).  

Segundo Maia (2004), a relação entre o ambiente contaminado e a saúde é diretamente 
determinada pela cadeia alimentar, por inalação de poeiras e gases atmosféricos e pelo contato de 
substâncias com a pele. Além dos grupos expostos ocupacionalmente e daqueles residentes em 
áreas reconhecidamente contaminadas, o consumo de alimentos contaminados é o meio mais 
considerável de introdução dos metais tóxicos no organismo (OMS, 1998). 

Em áreas de garimpo onde há extração de ouro, por exemplo, as implicações na saúde dos 
trabalhadores variam desde a surdez, a lesões traumáticas, intoxicações por mercúrio, dermatoses, 
queimaduras e intoxicação por gases. Por outro lado, estudos realizados sobre a avaliação do meio 
ambiente, confirmam que o estado de concentração de metais na biota aquática e na água pode 
interferir na quantidade que estes elementos são transferidos para a população humana por meio do 
consumo de peixes ou da água do rio (LARSON; WEINCK, 1994). 

No organismo humano os metais presentes na água são absorvidos através do trato 
gastrintestinal. Esta absorção pode ser influenciada pelo pH, pelas taxas de movimentação no trato 
digestivo e pela presença de outros materiais; associações entre esses fatores podem contribuir para 
fazer a absorção de metais ser muito alta ou muito baixa no ser humano (FREITAS, 2001). Os efeitos 
tóxicos dos metais manifestam-se de forma aguda ou crônica. Goyer (1986) afirma que os 
mecanismos de toxicidade destes elementos são capazes de interagir com sistemas enzimáticos e 
com membranas celulares e de produzir efeitos específicos em certos órgãos e sobre o metabolismo 

celular em geral. 
A exposição humana aos vários contaminantes que hoje são lançados ao meio ambiente 

pode provocar vários tipos de doença e reações diversas nos organismos vivos, a seguir, estão 
descritos as características os metais investigados neste estudo, associados aos riscos que estes 
causam à saúde humana, quando encontrados acima dos padrões ambientais. 

- Cobre (Cu): É um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, e ocupa o grupo I B 
da tabela periódica. Nos corpos d´água sua ocorrência se dá por meio de compostos de Cu+, 
ocorrendo na forma de complexado insolúvel com hidróxidos e ligado a carbonatos e a compostos 
orgânicos, podendo apresentar relativa solubilidade (Knight & Kadlec, 2000 in Anjos, 2003). É 
considerado elemento essencial ao corpo humano, sua carência pode causar problemas circulatórios, 
anemia e inibição do crescimento (SELINUS, 2004). Altas taxas do cobre no corpo pode motivar no 
aparecimento de anemia crônica, irritação intestinal, dor abdominal, dor de cabeça, vômitos, náuseas 
e diarreia, e também graves danos aos rins, cirrose hepática (SALEM et al., 2000; SHOKR et al., 
2016) e Doença de Wilson (LEMES, 2001; SELINUS, 2004). 

- Ferro: O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, pertence ao grupo 
VIII B e seus compostos são encontrados no solo e nos minerais na forma insolúvel e também em 
corpos d´água na forma solúvel, mesmo que em baixas concentrações. Sua geoquímica é muito 
complexa no ambiente e é definida pela variedade de seus estados de oxidação. O comportamento 
do ferro está diretamente ligado ao ciclo do oxigênio, carbono e enxofre. É resultante da dissolução 
de compostos ferrosos de solos arenosos, terrenos de aluvião ou pântanos. Nestes tipos de solos, ‘’a 
matéria orgânica se decompõe consumindo oxigênio e produzindo gás carbônico, o qual solubiliza 
compostos de ferro’’ (CÔRREA, 2014). É considerado essencial aos processos fisiológicos de todos 
os organismos. Nos seres humanos e nos animais, é encontrado nas hemoglobinas e em algumas 
enzimas, e sua deficiência está associada ao aparecimento da anemia. O excesso de ferro em águas 
potáveis pode acarretar na proliferação de ferrobactérias que causam vômito e prejudicam o fígado e 
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os rins do ser humano (LEMES, 2001). No organismo, altas concentrações de ferro provoca 
hemocromatose (SELINUS, 2004), que significa o acúmulo de ferro em alguns órgãos como o fígado, 
o que compromete o funcionamento de suas células.    

- Manganês (Mn): O manganês é um dos elementos mais encontrados na crosta terrestre e 
faz parte do grupo VII B. Como cátion metálico, é semelhante ao ferro em seu comportamento 
químico e é frequentemente encontrado em associação com o ferro. É considerado um micronutriente 
essencial aos seres vivos e é encontrado em quase todos os tipos de solos (LEMES, 2001). No ser 
humano é contribui para o funcionamento do sistema nervoso central desenvolvimento ósseo normal 
e reprodução e, para flora, é fundamental para a produção de clorofila (LICHT, 2001). Sua deficiência 
está associada a anomalias esqueléticas e dificuldades reprodutivas e o excesso pode ocasionar no 
desenvolvimento de carcinomas e má formação congênita. 

- Zinco (Zn): O zinco, considerado o 25º elemento mais encontrado na crosta terrestre, 
aparece em vários minerais e faz parte do grupo II B. Está presente nos recursos hídricos como íons 
divalentes Zn2+, onde forma carbonatos, hidretos iônicos e complexado orgânico (ANJOS, 2003). 
Altas concentrações deste elemento são introduzidas no ambiente como resultados de atividades 
antrópicas como a produção de aço, mineração, queima de carvão e lixo e purificação do zinco, 
Grandes quantidades do zinco no ser humano pode causar fadiga, tontura (HESS e SCHMID, 2002 
apud SARWAR et al., 2016), febre e diarreia (SELINUS, 2004), irritações à pele, além de estar 
associado ao câncer de pulmão em regiões onde há emissões industriais (MINEROPAR, 2001). 

Para o entendimento da interferência dos elementos químicos na saúde humana, são 
necessários estudos socioambientais interdisciplinares que levem em consideração as modificações 
ocorridas tanto em âmbito natural, quanto no antropogênico. Estes estudos envolvem diversas 
especialidades como, por exemplo, o uso da geoquímica ambiental, geologia médica, ciências da 
saúde e geografia da saúde, como ferramentas fundamentais para auxilio nesta avaliação. 

A geoquímica ambiental surge neste contexto como um campo da geoquímica que tem por 
finalidade investigar os elementos químicos de uma forma abrangente, envolvendo o estudo dos 
solos, sedimentos, água e seres vivos, o monitoramento dos corpos hídricos, a avaliação de áreas 
contaminadas e as consequências desses elementos sobre o ambiente e a saúde dos organismos 
vivos (MIRANDA, 2007). 

Segundo Licht (2001) as respostas geoquímicas do ambiente são conduzidas primeiramente 
pelas fontes naturais existentes na Terra a partir de processos geológicos, pedológicos, climáticos e 
biológicos. A partir disso, a atuação do ser humano passa a ter função fundamental devido a 
facilidade de alteração do ambiente geoquímico por meio da introdução de maiores concentrações 
dos elementos químicos como resultado de suas atividades diárias nos setores industrial, urbano e 
agrícola.    

A Geologia Médica por sua vez, é uma ciência multidisciplinar, e foi estabelecida pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia- MCT (BRASIL, 2005) como o estudo das relações existentes 
entre os aspectos geológicos naturais e a saúde. Este campo da ciência visa o bem-estar do homem 
assim como dos demais seres vivos, a reconhecimento e descrição das fontes naturais e antrópicas e 
as modificações e grau de exposição dos agentes químicos. 

A ciência geográfica é uma ciência que analisa o ambiente e seus elementos naturais e 
antrópicos e a relação entre eles. A Geografia e a ciência da saúde se interagem quando o estudo da 
saúde coletiva busca interações ou interferências com o ambiente. Essa relação pode contribuir para 
estratégias de abordagem, definição e localização de fontes de água que são efetivamente potáveis e 
na elaboração de soluções econômicas fundamentadas em conceitos geológicos/geográficos que 
podem auxiliar na prevenção de doenças (ZANETTI, 2009; ARAÚJO; PINESE, 2013). 

Santos (1997) acrescenta que a Geografia da Saúde pode auxiliar na determinação de 
anomalias encontradas nas diferentes formas de propagação de doenças, que podem ser por meio 
das águas superficiais, ar e solo. Neste contexto, a água tem sua qualidade estabelecida a partir de 
seus componentes e das consequências que seus elementos podem ocasionar à saúde humana por 
meio das diferentes formas de risco como inalação, alimentação, consumo direto e contato físico. 

Nesta perspectiva, a Geografia da Saúde apresenta-se como indicador espacial de áreas de 
contaminação, ao utilizar os princípios da Geoquímica ambiental e Geologia médica, apoiados pelo 
Sistema de Informação Geográfica (SIG), que assume o papel de organização do espaço geográfico, 
e consequentemente na análise e interpretação dos dados ambientais (ARAÚJO, 2006). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a concentração dos parâmetros químicos Cu, 
Fe, Mn e Zn e dos parâmetros físico-químicos cor, turbidez, sólidos totais dissolvidos, condutividade 
elétrica, temperatura e pH em um segmento da bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha em sua porção 
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alta, localizado à nordeste do Estado de Minas Gerais, sob impacto de atividade garimpeira e 
associar os resultados ao risco para a saúde humana da população.  

 
Localização da área de estudo 
 

A bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha possui área total de 70.315 km
2
. Desta, 65.751 km

2
 

situam-se em Minas Gerais, enquanto 4.564 km
2
 estão na Bahia (IGAM, 2015). O Rio Jequitinhonha 

possui extensão de 1.004 km, nasce na serra do Espinhaço Meridional, no município de Serro em 
Minas Gerais, percorre a porção nordeste do Estado e deságua no Oceano Atlântico, em Belmonte 
no Estado da Bahia. Segundo o IGAM (2015) a área abrange 63 municípios mineiros e 7 baianos e 
população de aproximadamente 977.800 pessoas.  

A porção da bacia que está compreendida no Estado de Minas Gerais é subdividida em três 
Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH): JQ1- Alto Rio Jequitinhonha; 
JQ2- Rio Araçuaí e JQ3- Médio e Baixo Rio Jequitinhonha, cujas áreas possuem respectivamente 
19.855 km

2
, 16.280 km

2
 e 29.617 km

2
 (IGAM, 2016). 

O garimpo Areinha, região definida para estudo, está localizado na bacia hidrográfica do Rio 
Jequitinhonha e sub-bacia do Alto Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, a nordeste do município de 
Diamantina e a 323 Km de distância da capital do Estado, Belo Horizonte. A região está recoberta 
pela extremidade de duas cartas topográficas (escala 1:100.000): SE da Folha Curimataí (SE-23-X-C-
VI) e SW Folha Carbonita (SE-23-X-D-IV).  

O local delimitado para estudo no garimpo Areinha compreende a área que está sob 
jurisdição da Cooperativa Regional de Garimpeiros de Diamantina (COOPERGADI) e está entre as 
coordenadas geográficas -17°54'21''48 S e -43°30'01''57 W (Mapa 1). Esta área está cadastrada no 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), por meio do número de processo 
830663/2013, possui 779,45 hectares e 9 quilômetros de extensão do Rio Jequitinhonha. Partindo-se 
de Diamantina, o acesso ao local de estudo se dá pela BR-367 por 60 km até o entroncamento para o 
povoado Tomé, desde ponto, percorre-se uma estrada vicinal por 10 km até a área de lavra. 
 
Aspectos históricos  
 
 No final do século XVII, a expansão bandeirante deu ao Estado de Minas Gerais relevância 
nacional, devido à quantidade de ouro e diamante. O município de Diamantina, inicialmente 
conhecido como Arraial do Tijuco, surgiu nesse contexto de expansão e exploração intensa, 
mantendo por mais de três séculos a exploração mineral nos alúvios, com rápido e desordenado 
aumento populacional (SILVA et al., 2005). 

Após a expansão do garimpo nessas áreas, Diamantina passou a ser considerada como a 
maior lavra de pedras preciosas do mundo ocidental, os diamantes que saíam da região distribuíam 
riquezas pelo país e pelo mundo. Com a importância destas áreas para o setor econômico, em 
meados do século XX, foram introduzidas bombas nos garimpos, que faziam com que as atividades 
passassem de exclusivamente manuais para semi-mecanizadas. 

As primeiras extrações mecanizadas no garimpo Areinha datam de 1962, com a fundação da 
empresa Tejucana S.A., e, no ano de 1988, com o início da extração de diamante e ouro nos aluviões 
pela empresa Mineração Rio Novo Ltda. (MRN) do Grupo Andrade Gutierrez (SCLIAR, 2006). Este 
novo tipo de maquinário passou a ser responsável então, pela extração dos sedimentos do rio, 
fazendo com que a atividade fosse realizada de maneira ainda mais intensa. 
 Buscando regulamentar a situação do garimpo na região de Diamantina, segundo Martins 
(2007), em 1994, formou-se em Diamantina a Cooperativa Regional de Garimpeiros de Diamantina 
(COOPERGADI) com as metas principais de obtenção de concessões para a pesquisa e lavra de 
jazidas garimpáveis, promoção econômico-social dos garimpeiros e aperfeiçoamento da legislação de 
acordo com os interesses dos garimpeiros. Os membros eram em geral proprietários de bombas e de 
garimpos. 

A atividade de extração dos garimpos no Estado de Minas Gerais é considerada problema 
ambiental de relevância, pois as técnicas utilizadas quando artesanais, expõem os garimpeiros ao 
contato direto com os rejeitos e possíveis reagentes utilizados nos processos de extração, podendo 
causar agravos à saúde dos trabalhadores e da população envolvidos no processo, além de prejuízos 
para a fauna e a flora expostas na região.  

De acordo com um ex-presidente da COOPERGADI, houve utilização de mercúrio (Hg) pelo 
menos desde a década de 1980. Este elemento, classificado como um metal pesado é prejudicial à 
saúde humana e ao ambiente, devido ao seu longo tempo de bioacumulação. Assim, a escolha desta 
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seção da bacia se pauta nas particularidades históricas, naturais e nas características antrópicas 
intensas, que tem degradado a área e colocam em risco a saúde da população da região. 

 
Mapa 1: Localização da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha em Minas Gerais 

                    
 

 
Aspectos Fisiográficos 
 

O garimpo Areinha está localizado no compartimento geomorfológico denominado Espinhaço 
Meridional, mais especificamente na depressão do Rio Jequitinhonha. O canal fluvial do Rio 
Jequitinhonha, próximo à nascente, apresenta fluxo turbulento e com maior transporte de sedimentos, 
pois é nesta área há maior declividade. No segmento médio e baixo curso o trecho apresenta 
características de fluxo laminar. Devido à intensa atividade antrópica (garimpo) parte do canal original 
encontra-se alterado, modificando a dinâmica fluvial e grande parte da vegetação original (mata 
ciliar/galeria) foi retirada, o que propiciou o aumento dos processos de erosão e a exposição dos 
terraços. 

O clima da área de pesquisa é classificado como CWb Tropical de Altitude, com invernos 
secos e chuvas no verão. O regime térmico é caracterizado por temperaturas médias mensais: 
janeiro em torno de 24°C a 23°C, junho e julho 18°C a 17°C, a média pluviométrica anual é de 1.304 
mm (SILVA, 2005).   
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Procedimentos Metodológicos 
 

A pesquisa é do tipo exploratório observacional. O método utilizado para seu 
desenvolvimento caracterizou-se pela abordagem de caráter quantitativa, por mensuração do nível 
dos parâmetros analisados, além de comparação com os níveis de referência das legislações 
ambientais vigentes, e também de caráter qualitativo, pela compreensão do possível fenômeno de 
contaminação ambiental associado ao risco à saúde da população. 

Foi primeiramente realizado o planejamento do trabalho por meio do levantamento 
bibliográfico e cartográfico da área de estudo, necessários para construção de um embasamento 
teórico referente aos aspectos físicos e socioeconômicos que deram sustentação para o 
desenvolvimento da pesquisa, e em seguida, foram executadas as atividades de campanhas de 
campo e a análise em laboratório das amostras.  

Os trabalhos de campo foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, considerando-
se sua importância para a caracterização dos aspectos físicos e sócio ambientais da área de estudo, 
do entendimento à cerca do processo da atividade garimpeira e da identificação das possíveis fontes 
de contaminação. Foram realizadas duas campanhas de campo, uma na estação chuvosa (março de 
2016) e outra na estação seca (data a ser definida), para verificação da influência da sazonalidade na 
concentração dos parâmetros químicos e físico-químicos estudados. 

Baggio (2008) orienta que as técnicas a serem utilizadas para escolha dos pontos sejam 
observadas de modo a considerar o eixo principal de drenagem, abordando as variações na 
paisagem que possam refletir nos diferentes tipos de unidades litológicas e materiais de origem, os 
compartimentos geomórficos com suas variações topográficas, as diferentes formações 
vegetacionais, além do uso e ocupação do solo. Além disso, para definição dos pontos de 
amostragem deste estudo foram considerados também locais de acesso viável ao Rio Jequitinhonha.  

Foram coletadas treze amostras de água, por período climático. Os pontos de amostragem 
foram distribuídos sistematicamente, sendo oito coletadas na margem direita, de montante a jusante 
do segmento do Rio Jequitinhonha inserido na área da COOPERGADI, dois em bacias de retenção 
provenientes da atividade garimpeira, um a jusante de um afluente do canal fluvial principal e outro no 
segmento do Rio Jequitinhonha situado próximo ao distrito de Mendanha (Tabela 1). A escolha pela 
coleta dos pontos estabelecidos em diferentes locais, além daqueles inseridos dentro da área de 
estudo, será importante para identificação e comparação dos fatores que podem determinar a 
diferença entre a presença, distribuição e concentração dos parâmetros analisados. Além disso, a 
coleta e o resultado da análise da água será utilizado posteriormente para elaboração dos mapas de 
distribuição dos elementos químicos (isoteores) que serão importantes para a interpretação e 
identificação dos problemas ambientais. 

 
Tabela 1: Características dos pontos da amostragem. 

Pontos X-UTM Y-UTM

Altitude 

(m) Comentário

Ponto 1 8020353 657452 655 Trecho do rio Jequitinhonha e final da poligonal da Cooperativa.

Ponto 1 Extra 8020325 657438 653 Bacia de retenção.

Ponto 2 8024047 660226 655 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 2 Extra 8018662 654113 658 Trecho com matéria inorgânica.

Ponto 3 8017637 656944 658 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 3 Extra 8017893 656832 663 Bacia de retenção.

Ponto 4 8015170 657405 665 Trecho do rio Jequitinhonha, próxima a casa da Cooperativa.

Ponto 5 8019134 658763 652 Afluente do rio Jequitinhonha.

Ponto 6 8019340 658738 652 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 7 8014890 656670 637 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 7 Extra 8014135 656932 637 Bacia de retenção.

Ponto 8 8013767 656560 653 Trecho do rio Jequitinhonha e início da poligonal da Cooperativa.

Ponto 9 7996733 656263 667 Proximidade com o posto de gasolina de Mendanha.

Pontos de Amostragem

Elaboração: FREITAS, 2016. 
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As amostras foram coletadas a aproximadamente 10 cm da superfície do rio, por meio do uso 

de garrafas de polietileno de 1.000ml cada, previamente lavadas e homogeneizadas com a água do 
local. Após coletadas, estas amostras foram identificadas e transportadas em caixas térmicas, 
conservadas com gelo.  Nessas condições, as amostras foram armazenadas e refrigeradas a 4º C, no 
Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGA) da UFVJM, para posteriormente serem efetuadas as 
leituras dos parâmetros químicos e físico-químicos.  

Para marcação dos pontos foi utilizado o Global Positioning System (GPS) Map 76cxs 
Garmin, com precisão média de 7m. Todos os pontos foram georreferenciados para elaboração do 
mapa de localização da área e do mapa de localização dos pontos de amostragem.  

O mapa de localização da bacia hidrográfica de estudo foi elaborado a partir do banco de 
dados do Instituto Pristino, Instituto de Geoinformação e Tecnologia (IGTEC) e Agência Nacional de 
Águas (ANA). A base de dados das bacias hidrográficas federais e sedes municipais do Estado de 
Minas Gerais foram retiradas do Instituto Pristino, as redes de drenagem estadual da ANA e a bacia 
do Rio Jequitinhonha do IGTEC. Para elaboração do mapa foi utilizado o software QGis 2.18 e 
Datum, SIRGAS 2000.  

 A análise dos parâmetros físico-químicos foi realizada em campo e em laboratório. Para 
leitura da temperatura, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido foi 
utilizado a sonda multiparâmetro HI 9828, previamente calibrada. O HI9828 é um sistema 
multiparâmetros que monitoriza até 13 parâmetros diferentes de qualidade da água (6 medidos, 7 
calculados). A sonda multisensor acoplada no medidor é baseada em um microprocessador e permite 
medir parâmetros necessários para avaliar a qualidade da água. Em campo, a medição consistiu na 
submersão do sensor diretamente na lâmina d´água, que, após alguns segundos, se estabiliza e 
apresenta os resultados dos parâmetros por meio de um leitor digital. 

As leituras de cor e turbidez foram realizadas no LGA da UFVJM. Para análise de turbidez 
uma amostra de 10 ml foi colocada em um frasco de vidro, previamente higienizado, e inserido no 
turbidímetro Portable Turbidimeter HANNA HI 98703, devidamente calibrado. Os dados encontrados 
foram disponibilizados depois de alguns segundos, e fornecidos pelo leitor digital do aparelho. Para 
análise da cor, foi utilizado o fotocolorímetro ALFAKIT NCM/SH 90275020, e o resultado constituiu-se 
nas mesmas condições de análise do parâmetro turbidez. 

No Laboratório Integrado de Pesquisa Multiusuário da UFVJM (LIPEMVALE) foi realizada as 
determinações das concentrações dos metais que foram obtidas no espectrofotômetro de absorção 
atômica com atomização em chama (FAAS - Flame Atomic Absorption Spectrometry). Essa técnica é 
mais utilizada para análises elementares em níveis de mg/L, unidade de medida desejada para 
melhor percepção dos resultados. Neste trabalho, foram analisadas somente a concentração dos 
elementos Cu, Fe, Mn e Zn, devido à pequena quantidade de lâmpadas específicas, disponíveis no 
laboratório, para leitura de outros metais. Primeiramente, foram geradas curvas de calibração para 
cada metal analisado, a partir de solução aquosa estoque comercial de 1000ppm e em seguida, o 
preparo das amostras para não haver nenhuma impureza antes da leitura no equipamento.  

Após estes procedimentos, foi colocada aproximadamente 37 ml de cada amostra para 
análise química dos elementos, o resultado apresentado na tela digital do equipamento foi aplicado 
em uma fórmula matemática, juntamente com o volume de cada umas das amostras e com os 
valores de concentração e absorbância obtidos da curva de calibração de cada metal, o valor 
apresentado ao final desta fórmula, consistiu no resultado final da análise química relativo a 
concentração de cada elemento na água.  
 
 
Resultados e discussão 

 
Os resultados das análises da água do Rio Jequitinhonha, no trecho do garimpo Areinha, 

seguem descriminados conforme as Figuras 3, 4, 5 e 6. Os valores encontrados foram comparados à 
resolução normativa do CONAMA n° 357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamentos de efluentes, e dá outras providências. O CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que possui entre seus objetivos a proteção 
ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, no qual se insere as de natureza da qualidade 
da água. Esta resolução afirma que a classificação dos recursos hídricos é importante para a defesa 
de suas condições de qualidade, analisados por meio de referências específicas, de maneira a 
possibilitar seus usos preponderantes (RIBEIRO, 2010). 
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Neste contexto, Ribeiro (2010) ainda afirma que as águas doces são classificadas em cinco 

classes, estabelecidas conforme o uso a que podem ser destinadas e com o tipo de tratamento prévio 
necessário. Todas as classes então, podem ser destinadas ao abastecimento humano, com exceção 
da classe 4. Desta maneira, o Rio Jequitinhonha, na área de estudo, se enquadra na classe 2, que 
determina que os recursos hídricos podem ser destinados, de acordo a resolução: 

 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c)  à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 
e) à aquicultura e a atividade de pesca.  

 
As normas determinadas para a classe 1 são aceitáveis também para a classe 2, mas 

apresenta algumas ressalvas para valores de oxigênio dissolvido e turbidez, por exemplo.  
Para estabelecimento do valor de referência para o parâmetro físico-químico condutividade 

elétrica, foi determinado o valor proposto por Baggio (2008), onde “em geral, níveis superiores a 100 
μS/cm indicam ambientes impactados’’.  

O Gráfico 1 apresenta os valores encontrados nas análises dos parâmetros turbidez, cor e 
pH. Os valores de turbidez encontram-se acima de 100 UNT, valor preconizado pela legislação, em 
seis dos treze pontos analisados. Somente o ponto 9, está de acordo com o valor de referência de até 
75 mg Pt/L, para o parâmetro cor. Os valores de pH encontrados ao longo do perfil longitudinal do Rio 
Jequitinhonha, variaram entre 6,22 e 7,35 e, desta forma, este parâmetro apresenta-se em todos os 
níveis de acordo com a resolução, que indica valores padrões entre 6,0 a 9,0.  
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Gráfico 1: Resultados físico-químicos, com apresentação detalhada de turbidez, cor e pH.   

Elaboração: Mariana Freitas, 2016. 

 
O gráfico 2 estabelece os valores encontrados para a temperatura, oxigênio dissolvido e 

condutividade elétrica. A temperatura média ao longo do curso d´água foi de 29°C, desta forma, todos 
os pontos analisados foram satisfatórios por estarem com valores inferiores a 40°C. O oxigênio 
dissolvido apresenta seis pontos com indicadores superiores à legislação, cujo valor apropriado deve 
ser superior a 5,0 mg/L. A condutividade elétrica, em apenas um ponto, entra em divergência com o 
valor máximo de referência citado por Baggio (2008), onde este explica que valores superiores a 100 
µs/cm caracterizam um ambiente fragilizado. 
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Gráfico 2: Resultados físico-químicos, com apresentação detalhada de temperatura,   
oxigênio dissolvido e condutividade elétrica.  
Elaboração: FREITAS, 2017. 
 
O gráfico 3 apresenta os valores encontrados para os sólidos totais dissolvidos. Todos os 

pontos estão dentro do limite estabelecido pela legislação, que define concentrações acima de 500 
mg/L insatisfatórias.   
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Gráfico 3: Resultado físico-químico, com apresentação detalhada de sólidos totais dissolvidos. 

   Elaboração: Mariana Freitas, 2017. 
 
 

Tabela 2: Relação dos valores de todos os parâmetros físico-químicos analisados com   
os pontos de amostragem 

PONTOS
Turbidez 

(UNT)
Cor pH

Condutividade 

elétrica 

(µs/cm)

Oxigênio 

Dissolvido 

(DO mg/L)

Temperatura 

(°C)

Sólidos 

Totais 

Dissolvidos - 

STD (mg/L)

P01 60,40 462,23 7,18 16,00 4,89 25,83 8,00

P01.Extra 317,00 1000,00 6,22 155,00 1,10 29,14 77,00

P02 33,70 203,82 6,69 15,00 7,04 26,24 8,00

P03 182,00 1000,00 7,00 15,00 5,23 27,65 8,00

P03.Extra 1000,00 1000,00 6,81 49,00 3,48 34,78 24,00

P04 101,00 776,82 7,35 17,00 5,00 27,99 8,00

P05 13,50 181,22 7,27 15,00 4,70 28,54 7,00

P06 117,00 871,76 7,07 16,00 4,96 28,24 8,00

P07 250,00 1000,00 7,19 14,00 5,13 29,23 7,00

P07.Extra 49,70 368,06 6,84 11,00 4,57 32,54 5,00

P08 4,67 100,82 6,88 16,00 5,79 30,13 8,00

P09 5,43 59,02 7,16 18,00 4,75 28,61 9,00

Média 177,87 585,31 6,97 29,75 4,72 29,08 14,75

Desvio Padrão 277,63 391,90 0,31 40,65 1,41 2,50 20,19

Mínimo 4,67 59,02 6,22 11,00 1,10 25,83 5,00

Máximo 1000,00 1000,00 7,35 155,00 7,04 34,78 77,00

Lista de Parâmetros Físico-Químicos - Estação úmida

 
Elaboração: Mariana Freitas, 2017. 

 
A Tabela 3 abaixo apresenta os resultados das análises químicas, dentre os elementos 

analisados não foram encontrados valores em todos os pontos amostrados para cádmio, níquel e 
chumbo. O elemento cobre apresentou somente o ponto 3 Extra com valor fora do estabelecido pelo 
CONAMA, que permite a concentração máxima de 0,009 mg/L. O ferro, está em desacordo com a 
legislação ambiental em todos os pontos analisados, que estabelece um valor de máximo de 0,3 
mg/L. O manganês apresentou valores acima de 0,1 mg/L, limite preconizado pela normativa, nos 
pontos 1, 2, 3 e 7 Extra, e 8. Somente no ponto 3 Extra o zinco excede o valor concedido que é de 
0,18 mg/L.  

 
 

            

A 
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                 Tabela 2: Relação dos valores de todos os parâmetros químicos. 

Pontos Cu (mg/L) Fe (mg/L) Mn (mg/L) Zn (mg/L)

Ponto 1 0,000 28,630 0,000 0,000

Ponto 1 Extra 0,000 11,244 32,120 0,000

Ponto 2 0,000 12,913 0,000 0,000

Ponto 2 Extra 0,000 48,472 153,658 0,000

Ponto 3 0,000 82,488 0,000 0,000

Ponto 3 Extra 0,508 907,370 9,892 15,094

Ponto 4 0,000 48,472 0,000 0,000

Ponto 5 0,000 11,622 0,000 0,000

Ponto 6 0,000 51,307 0,000 0,000

Ponto 7 0,000 71,150 0,000 0,000

Ponto 7 Extra 0,000 45,638 11,946 0,000

Ponto 8 0,000 37,134 12,781 0,000

Ponto 9 0,000 5,953 0,000 0,000

Data da leitura: 04-04-2016

Determinação dos valores de metais na água - Estação úmida

        
            
             Elaboração: FREITAS, 2017.                             
 
 Diante os resultados obtidos nas análises químicas e físico-químicas percebe-se que a 

maioria dos pontos amostrados apresentam valores bem maiores que o preconizado pela legislação 
brasileira. Dentre estes pontos os apontam as mais altas concentrações (P1, 2 e 3 Extra) estão 
relacionados às bacias de retenção formadas para depósito dos rejeitos da mineração. A presença 
das substâncias químicas presentes nestas bacias pode significar um problema sério do ponto de 
vista ambiental, uma vez que, estas estão susceptíveis ao rompimento e podem acarretar no 
transporte das substâncias em direção aos cursos d'água, além disso, pode haver a contaminação do 
lençol freático devido à precipitação dos elementos químicos e o fenômeno da eutrofização.   

A constante movimentação de terra gerada para abertura das catas na atividade garimpeira é 
outro aspecto que influenciou nos parâmetros de qualidade da água sendo os resultados físico-
químicos, turbidez e cor e parâmetros químicos mais atuantes neste processo.  

O garimpo foi responsável pela desfiguração do terreno e consequente na alteração da 
paisagem. A retirada da mata ciliar proporcionou a aceleração do processo de erosão e a entrada dos 
contaminantes nos corpos d´água por meio do escoamento superficial e assoreamento dos cursos 
d´água adjacentes.  

Desta forma, os resultados apresentados confirmaram a presença de metais pesados no rio 
Jequitinhonha e o comprometimento da sua qualidade. Este comprometimento está relacionado, 
portanto, com o longo período de exploração de ouro e diamante nesta região, que foi responsável 
pela introdução e permanência dos metais pesados nos recursos hídricos, facilitados pela alteração 
também dos parâmetros físico-químicos.    

 

B 
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Considerações Finais 
 
 Apesar desta atividade indicar impacto negativo na qualidade da água, a contaminação 
hídrica causada por este garimpo tem sido pouco estudada. Os inúmeros processos que controlam a 
qualidade da água de um recurso hídrico fazem parte de um equilíbrio, razão pelo qual qualquer 
modificação na bacia hidrográfica pode propiciar alterações significativas, sendo as características 
físicas e químicas da água de um corpo d´água  indicadores da “saúde” do ecossistema e do ser 
humano. 
 Diante do exposto acima recomenda-se o monitoramento dos recursos hídricos no 
entorno das áreas de garimpo, bem como das condições de uso da bacia de rejeitos, e um plano de 
recuperação de áreas degradadas, visto que a retirada da vegetação original para a abertura de catas 
e o revolvimento do solo comprometeu toda a dinâmica ambiental.   
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Resumo 
O garimpo denominado Areinha está inserido na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, cujas águas 
drenam áreas de garimpos que influenciam diretamente na qualidade do recurso hídrico. A área de 
pesquisa possui uma extensão de aproximadamente 9 km, área que está sob os cuidados da 
COOPERGADI. A pesquisa analisa os parâmetros para os metais Cu, Ni, Pb e Zn, analisando a 
concentração e a posterior comparação com a legislação do CONAMA 344/2004, visando inferir um 
alerta sob os riscos à saúde que da exposição direta a esses metais pode causar na população. 
Foram coletados 13 pontos, analisados sobre a técnica da espectrometria de absorção atômica por 
chama (FAAS). Para o Cu, o Ponto 3 Extra, ultrapassa o Nível 1, e o Ponto 1 Extra, excede do Nível 
2. Para o Ni, o Ponto 3 Extra, ultrapassa o Nível 1. Para o Pb, seis pontos estão entre o Nível 1 (35,0 
mg/kg) e o Nível 2 (91,3 mg/kg), e um ponto ultrapassa o Nível 2. Para o Zn nenhum dos treze pontos 
violou a legislação vigente. A modificação nas atividades de garimpo, de manuais para mecanizadas, 
intensificou o impacto ambiental negativo nessa região, devido a necessidade de removerem grandes 
quantidades de sedimentos para a extração do ouro e diamante. 
 

Palavras chave: Garimpo. Metais pesados. Rio Jequitinhonha. Sedimentos.  
 

 

Abstract 
The garimpo called Areinha is inserted in the catchment area of the Jequitinhonha river, whose waters 
drain garimpo areas that directly influence the quality of the water resource. The research area has an 
extension of approximately 9 km, an area that is under the care of COOPERGADI. The research 
analyzes the parameters for metals Cu, Ni, Pb and Zn, analyzing the concentration and the 
subsequent comparison with the legislation of CONAMA 344/2004, in order to infer an alert under the 
health risks that direct exposure to these metals can cause in the population. A total of 13 points were 
collected, analyzed on the technique of flame atomic absorption spectrometry (FAAS). For the Cu, 
Extra Point 3, exceeds Level 1, and Extra Point 1 exceeds Level 2. For Ni, Extra Point 3 exceeds 
Level 1. For Pb, six points are between Level 1 (35.0 mg/kg) and Level 2 (91.3 mg/kg), and one point 
exceeds Level 2. For Zn none of the thirteen points violated the current legislation. The change in 
garimpo activities from manuals to mechanized intensified the negative environmental impact in this 
region due to the need to remove large amounts of sediment for the extraction of gold and diamond. 
 

Key works: Garimpo. Heavy Metals. Jequitinhonha River. Sediment. 
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Introdução 
 

Intervenções antrópicas no meio ambiente causam alterações significativas, e os efeitos 
da degradação dos recursos naturais muitas vezes implica no surgimento de fatores ambientais de 
risco (SOUSA, 2014). A análise desses impactos ou modificações naturais são discutidos nas 
diversas esferas da ciência, apontando a necessidade de uma interação entre especialistas em áreas 
distintas que foquem nos prejuízos ao ambiente natural, mas também considerem os efeitos na saúde 
animal e humana dos seres relacionados a este ambiente. Tibiriçá (2006) aponta a 
multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade como solução para se discutirem os fatores alheios à 
geografia, o que levou ao crescente interesse pelas áreas da Geologia Média e a Geografia da 
Saúde. Essas duas ciências colaboram para a compreensão de um impacto ambiental inter-
relacionando os ambientes Físico e Social. 

O Ambiente Social engloba as intervenções antrópicas, como a própria urbanização, os 
desmatamentos, a agricultura, a pecuária, as atividades industriais e de exploração mineral, entre 
outras. Por sua vez, o Ambiente Físico é relacionado ao relevo, à composição das rochas, ao clima, à 
vegetação e à hidrografia. 

Esse estudo interdisciplinar é importante pelo fato de muitas doenças serem 
relacionadas à qualidade do ambiente ao qual uma população está exposta. Os agentes nocivos 
presentes no ar, água, solo e alimentos são os maiores causadores de doenças graves e mortes pelo 
mundo, sendo que boa parte delas poderia ser prevenida com a manutenção da boa qualidade 
ambiental. 

No Brasil, existem leis que regularizam a interação da sociedade com o meio ambiente, 
e explicita a relação entre a saúde humana e o meio ambiente, como no art. 3º da Lei Federal 
8.080/90

221
, ao definir os fatores que influenciam nos níveis de saúde de uma população: 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os 
níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. 

A Geografia da Saúde pode ser definida como o campo de estudo geográfico que 
engloba a análise da saúde ambiental, onde se discute a relação entre os problemas resultantes das 
alterações do meio ambiente e os efeitos nocivos à saúde coletiva (TIBIRIÇÁ, 2006; ALIEVI e 
PINESE, 2010; SANTOS, 2010). Portanto, o objetivo central da Geografia da Saúde é a compreensão 
do papel dos fatores ambientais no aparecimento e desenvolvimento de doenças no espaço 
geográfico, sendo principais os fatores biológicos, físicos, químicos, psicológicos e acidentes 
causados ou não pela resposta à ação antrópica sobre o espaço geográfico (ALIEVI e PINESE, 2010; 
DUARTE, 2014), focando não no enfermo em si, mas nas enfermidades e sua relação com a situação 
econômica, social e ambiental em que o indivíduo está inserido (BARCELLOS e MACHADO, 1998; 
RIBEIRO, 2004; SANTOS, 2010). Isto é, a Geografia da Saúde exerce papel crucial no estudo dos 
efeitos promovidos pelo meio externo na saúde e bem-estar de uma sociedade, bem como a 
espacialização das doenças e, no que tange este trabalho, a espacialização da contaminação dos 
sedimentos por metais pesados. 

A partir desse contexto de degradação do ambiente surge a necessidade de se 
explorarem áreas de contaminação por metais pesados, a fim de se explorar a interação entre os 
conhecimentos geográficos e médicos, evidenciando a importância no surgimento e distribuição de 
determinadas doenças relacionadas à exploração mineral (LACAZ, 2003 apud ARAÚJO, 2006). 

Os metais pesados são manipulados pelo homem há milhares de anos, e há muito se 
conhecem seus impactos negativos à saúde humana. Avanços nos setores agrícola, industrial e de 
mineração contribuíram abundantemente para a contaminação dos solos e dos recursos hídricos por 
metais pesados (SHOKR et al., 2016). No entanto, a presença dos metais pesados no ecossistema 
não é devida apenas às atividades antropogênicas, mas, em alguns tipos de solo, esses elementos 
são oriundos do seu processo de formação (intemperismo das rochas e solos), por estarem presentes 
no material parental, constituindo fonte primária de metais pesados (BAGGIO, 2008). Dessa forma, 
desenvolveu-se em torno da contaminação por metais pesados um particular interesse no âmbito das 
pesquisas em geoquímica ambiental. 

                                                           
221

 Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Publicada no Diário Oficial da União em 20/9/1990. 
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A atividade de mineração causa uma desfiguração no terreno e intensa alteração da 

paisagem, ocasionando impactos topográficos, vegetativos e hídricos na área de influência direta do 
empreendimento de extração mineral (RIBEIRO et al., 2006). Essa alteração do ambiente natural 
pelas atividades de mineração tem como consequência a liberação de metais para o ambiente. O 
processo de exploração mineral, quando feito de forma desordenada e com baixo controle 
tecnológico, provoca grande impacto nas áreas de extração: 

 
A atividade de extração do garimpo no estado de Minas Gerais é considerada um 
problema ambiental de grande relevância, pois, apesar de os impactos causados 
serem pontuais, na sua maioria, eles são intensivos e alteram negativamente o 
ambiente através de diversas formas de impactos e, quando as técnicas utilizadas 
são artesanais, expõem os garimpeiros ao contato direto com os rejeitos e reagentes 
da mineração, o que pode causar danos à sua saúde (ARAÚJO, 2015). 
 

Os rejeitos gerados pelas atividades de mineração são despejados nos cursos d’água 
por meio do escoamento superficial, descarga de esgotos, efluentes industriais e das atividades de 
mineração e de garimpo alterando a sua qualidade ambiental (RIBEIRO, 2010; SHOKR et al., 2016; 
DUARTE, 2014). Os cursos d’água, por sua vez, desaguam nos rios, lagos ou reservatórios que 
fornecem a água potável contaminada com metais pesados para a população a jusante. 

Os rios, quando possuem águas e sedimentos contaminados, podem passar a ter 
funções negativas, como apontado por Holder (2008, p. 220): 

a) impactos sobre a saúde humana ocorrendo pela ingestão de peixes contaminados, 
pela ingestão da água ou mesmo pela travessia e atividades de natação; 

b) impactos ecológicos diretos sobre a vida silvestre e espécies aquáticas; 
c) prejuízos à pesca recreativa ou profissional; 
d) custos elevados de tratamento de água potável; além 
e) da perda de práticas culturais de populações tradicionais e indígenas, que geralmente, 

desenvolvem suas atividades próximas ao leito dos rios.  
Segundo Lemes (2001) e Ribeiro (2010), a qualidade das águas é representada por 

variáveis ligadas às características naturais, como a geologia do terreno e a cobertura vegetal, e, 
principalmente, ao uso e ocupação adequados do solo na bacia hidrográfica, sendo que a noção de 
qualidade, na maioria das vezes, está relacionada apenas às características organolépticas, como 
sabor, odor e cor; fatores estes que estão conectados apenas à sensibilidade humana, podendo 
muitas vezes não revelar a real situação da qualidade das águas. Assim, no âmbito legal, os rios são 
classificados quanto ao uso que se dá para suas águas e a qualidade que deve ser mantida em 
função desse uso, sendo as reservas ecológicas e as destinadas ao abastecimento público os alvos 
de maiores exigências (LEMES, 2001). 

Esta pesquisa tem como fundamentação a medida dos níveis de metais pesados 
presentes no garimpo Areinha, trecho do Rio Jequitinhonha, o que é imprescindível para 
determinação das fontes desses metais, além de seus usos e dos seus efeitos tóxicos, servindo de 
alerta aos trabalhadores e moradores diretamente ligados à bacia sobre os impactos à saúde humana 
com o intuito de investigar os efeitos nocivos à sua qualidade de vida, comparando os resultados 
encontrados com os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
N° 344 de 25 de março de 2004. 

 
 

Sedimentos e Metais Pesados nos Sedimentos 
 
Sedimentos de fundo são compostos por materiais sólidos insolúveis e desagregados, 

originados da alteração das rochas e solos e assentados pela ação da gravidade. Os sedimentos da 
rede hidrográfica tornaram-se assunto de interesse para as investigações ambientais devido à 
presença de contaminantes em meio às partículas dos sedimentos, muitas vezes por intervenções 
antrópicas na região. 

Dessa forma, os sedimentos são tomados como os destinos finais de fixação de fontes 
poluidoras, sobretudo os metais pesados, que são fixados nas partículas dos sedimentos de fundo, 
permanecendo sem solubilizar e que podem ser liberados para o curso d’água quando ocorre alguma 
alteração ambiental, como variações de pH, de salinidade e outros (LEMES, 2001, BAIRD, 2002, p. 
447). E a grande importância de se analisarem os sedimentos para detecção dos teores de metais 
pesados está na capacidade físico-química dos sedimentos de acumularem nas bacias de drenagem 
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esses elementos por processos de precipitação, assimilação biológica e, principalmente, adsorção 
(TRINDADE, 2010; LIMA, 2008). 

Dito isso, toma-se a análise dos sedimentos como fator fundamental para preservação e 
monitoramento da qualidade, avaliação da poluição e gerenciamento global dos recursos hídricos, 
pois se comportam como destino de muitos elementos químicos solúveis ou insolúveis, sobretudo os 
metais pesados, refletindo a qualidade do sistema aquático (LEMES, 2001, BAIRD, 2002, p. 447). 
Tornam-se assim, os sedimentos, uma maneira mais realista de se analisar o problema de 
contaminação por metais pesados em água, pois esta indica a presença do metal apenas no 
momento da coleta, enquanto o sedimento reflete a situação cronológica da situação ambiental no 
local da coleta (Andrade & Alves, 2006 apud Baggio 2008).  

 
 

Metais e Saúde Humana 
 

Elementos químicos com densidade superior a 5 g/cm³ são denominados metais 
pesados. Dependendo de seu teor nos compartimentos disponíveis aos seres humanos (solo, água e 
ar), os metais pesados podem causar muitos danos à saúde humana em função de sua toxicidade 
(BAGGIO, 2008; RIBEIRO, 2010; ARAÚJO e SOUZA, 2012), já que podem causar desestabilidade 
nos ecossistemas, podendo alterar o DNA dos mamíferos levando a efeitos tóxicos agudos 
(STEINKELLNER et al., 1998). 

Os metais pesados constituem a principal preocupação da sociedade em função dos 
seus efeitos ao ambiente e à saúde humana, pois, não sendo biodegradáveis, são maléficos quando 
a capacidade de absorção no organismo e recuperação no ambiente forem maiores que a 
concentração permitida (ARAÚJO, 2006). A presença dos metais pesados no ambiente não se dá 
apenas como um impacto ambiental negativo, pois vários processos fisiológicos e bioquímicos no 
organismo de plantas e animais dependem da presença desses metais ditos essenciais, como é o 
caso de alguns elementos que participam das reações enzimáticas como ativadores (TRINDADE, 
2010). Entretanto, quando esses elementos químicos essenciais à manutenção e ao equilíbrio da 
saúde, estiverem acima dos níveis seguros, há grande probabilidade de se tornarem nocivos ao 
ambiente, comprometendo o bem-estar dos organismos (DUARTE, 2014). 

Segundo Lemes (2001), “toxicidade é a propriedade dos agentes tóxicos de promoverem 
efeitos nocivos às estruturas biológicas, através de interações físico-químicas”. Há várias formas de 
exposição de um organismo a agentes tóxicos no meio ambiente em geral, seja pela presença no 
alimento ou na água. Para os metais pesados existe um potencial tóxico mínimo, haja vista que, 
durante a evolução da vida, os animais e as plantas desenvolveram certa resistência. Como, por 
exemplo, no caso do alumínio (Al), do ferro (Fe) e do manganês (Mn) que apresentam pouca 
toxicidade em indivíduos normais, mas outros metais menos abundantes, como chumbo (Pb) e 
mercúrio (Hg), apresentam alta toxicidade. 

Os metais são classificados em duas categorias: essenciais e não-essenciais. Os metais 
essenciais incluem cobre (Cu), zinco (Zn), manganês (Mn), níquel (Ni), ferro (Fe) e outros, e são 
também chamados de micronutrientes ou oligonutrientes por serem necessários ao corpo humano em 
quantidades extremamente pequenas. Estes metais têm grande importância como reguladores em 
vários processos biológicos (SALEM et al., 2000; TRINDADE, 2010; SARWAR et al., 2016), e 
também integram moléculas importantes para o organismo, como o ferro na hemoglobina. Entretanto, 
em altos níveis mesmos os essenciais são prejudiciais à saúde humana. 

Os metais ditos não-essenciais oferecem grandes riscos aos processos biológicos por 
substituírem os metais essenciais nas estruturas das biomoléculas (SARWAR et al., 2010), o que 
causa alteração ou inibição do funcionamento destas, além de causarem sérios danos à membrana e 
outras organelas celulares (SARWAR et al., 2016). Portanto, os efeitos nocivos dos metais pesados 
aos organismos se dão tanto em altas concentrações quanto em deficiências alimentares 
(TRINDADE, 2010). 

A contaminação por metais pesados se dá, principalmente através da ingestão de água 
contaminada ou de peixes e outros animais que sofreram bioacumulação desses metais, e da 
inalação de ar contaminado com fumaça industrial, como pode ser visto na Figura 22.  A toxicidade 
dos metais está relacionada à dose ou tempo de exposição, além das características do elemento e 
da forma de absorção (LEMES, 2001). 
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Figura 22: Caminhos pelos quais elementos traços entram no corpo humano 

 
Fonte: SELINUS, 2004. 

 
Muitos são os riscos que alguns metais pesados oferecem à saúde das pessoas, a 

seguir estão expostos os efeitos dos metais que foram mensurados neste trabalho, como mostra a 
Tabela 14. 

 
Tabela 14: Relação dos metais e os riscos à saúde humana 

Elemento Origem Toxicidade

Chumbo (Pb)

Ligado à contaminação por efluentes industriais ou de

minas (LEMES, 2001). Pode entrar no corpo humano por

inalação de poeira contaminada ou de gases residuais da

gasolina e também por ingestão de alimentos que

contenham esse metal, principalmente peixes de águas

contaminadas.

Falhas renais, além de doenças cardiovasculares

(hipertensão) e neurológicas permanentes, como perda de

memória de curto prazo, problemas de coordenação,

concentração (hiperatividade) e de audição, dores de

cabeça, crescimento lento, problemas reprodutivos e

digestivos, dores musculares e articulares, podendo levar

à morte ou danos permanentes ao sistema nervoso central

(SALEM et al., 2000; LEMES, 2001; SHOKR et al., 2016).

Cobre (Cu)

Decorrentes de sua utilização como algicida, do

lançamento de despejos industriais e do desgaste de

canalização de cobre (LEMES, 2001)

Anemia crônica, dor abdominal, vômitos, dor de cabeça,

náuseas, irritação intestinal e diarreia, além de danos

graves aos rins, cirrose hepática (SALEM et al., 2000;

SHOKR et al., 2016) e Doença de Wilson (LEMES, 2001;

SELINUS, 2004).

Níquel (Ni)

Contaminação por efluentes industriais ou minas, além da

corrosão de canalizações que contenham este metal

(LEMES, 2001).

É imunotóxico, neurotóxico, genotóxico, hepatotóxico e está

relacionado à rápida queda de cabelo (SALEM et al., 2000;

LEMES, 2001). A inalação e(ou) ingestão pode causar

câncer de pulmão, garganta e estômago. 

Cromo (Cr)

Raramente encontrado em águas não poluídas, derivado

do lançamento de despejos de curtumes e de indústrias

que utilizam processos de cromagem de metais,

galvanoplastias, indústria de corantes, explosivos,

cerâmica, vidro, papel, etc. (LEMES, 2001). 

Rápida queda de cabelo, problemas dermatológicos e

pulmonares. Exposição prolongada a altos níveis de cromo

também pode causar danos aos rins e ao fígado, bem

como provocar danos aos tecidos circulatório e nervoso

(SALEM et al., 2000; SELINUS, 2004) e, quando inspirado,

pode ser carcinogênico (LEMES, 2001). 

Zinco (Zn)
Contaminação por despejo indevido de efluentes

industriais e de mineração.

Pode causar fadiga, tontura (HESS e SCHMID, 2002 apud

SARWAR et al., 2016), febre e diarreia (SELINUS, 2004),

além de causar irritações à pele e estar ligado ao câncer

de pulmão em áreas de emissões industriais

(MINEROPAR, 2001).  
Elaboração: ARAÚJO, 2017. 

 
Caracterização da Área de Estudo 
 

A intensificação do processo de exploração dos recursos naturais, tem aumentado a 
pressão sobre as bacias hidrográficas, elevando, assim os índices de contaminação. A gestão 
ineficaz desses recursos, associada ao aumento intensivo do uso da água, diminui a qualidade e 
disponibilidade desses recursos. 
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A bacia hidrográfica sendo utilizada como unidade básica de planejamento tem sido 

adotada em estudos socioeconômicos e ambientas, já que essa abordagem pode ser aplicada no 
planejamento e possibilidade de expansão econômica de uma determinada região. Espíndula (2000) 
apud Pinto (2010), afirma que: 

 
[...] a bacia hidrográfica tem sido adotada como unidade físico‐territorial básica para 

o planejamento e a gestão de recursos naturais, principalmente hídricos. Sendo a 
água de um manancial o resultado da drenagem de sua bacia, sua qualidade e, 
portanto, suas características físicas, químicas, biológicas e ecológicas 
encontram‐se sempre na dependência direta das ações (uso e ocupação) que se 

realizam no solo dessa bacia. 
 

Sendo assim, a bacia hidrográfica acaba tornando-se uma excelente unidade de estudo 
e planejamento, voltada para a questão da qualidade ambiental e sustentabilidade do sistema. Os 
projetos de uso, sustentabilidade e proteção dos recursos hídricos devem ser voltados para questões 
amplas, já que, a interação desse sistema perpassa em questões éticas, culturais e econômicas 
(PINTO, 2010). 

No estado de Minas Gerais, dá-se à expansão bandeirante do final do século XVII muita 
relevância, devido à grande quantidade de ouro e diamante na região. O município de Diamantina, 
inicialmente conhecido como Arraial do Tijuco, surgiu nesse contexto de expansão e exploração 
intensa, mantendo por mais de três séculos a exploração mineral nos alúvios, com rápido e 
desordenado aumento populacional (PEREIRA, 2005, p. 245). 

Com a descoberta oficial do diamante no ano de 1729, atribuída a Bernardo da Fonseca 
Lobo, as atividades de garimpo se intensificaram na região de Diamantina (OLIVEIRA e VIEIRA, 
2012). No século XIX, a região da antiga Demarcação Diamantina era movimentada pelos intensos 
serviços de lavra e pela exploração diamantífera, sendo os garimpeiros os responsáveis pelos 
achados de diamante, rapidamente tomados pelos grandes mineradores (MARTINS, 2012). 

Diamantina possuía, entre as décadas de 1860 e 1870, o registro das principais áreas de 
mineração da região que englobavam: Rio Pardo Pequeno, Caldeirões, Jequitinhonha, Córrego do 
Quilombo, Bambá, Serrinha, Datas, Riacho das Varas, Rio das Pedras e Caeté-mirim. Sendo o 
distrito de Mendanha, situado a cerca de 30 quilômetros de Diamantina às margens do Rio 
Jequitinhonha, um dos principais centros de mineração da região (MARTINS, 2012). 

A atividade de extração dos garimpos no estado de Minas Gerais é considerada 
problema ambiental de grande relevância, pois as técnicas utilizadas expõem os garimpeiros ao 
contato direto com os rejeitos e possíveis reagentes utilizados nos processos de extração, podendo 
causar problemas à saúde dos trabalhadores e da população envolvidos no processo, além dos 
prejuízos para a fauna e flora exposta na região. 

 
Características físicas 
 
A geologia da Serra do Espinhaço pode ser caracterizada com a predominância absoluta 

de quartzitos, que compõem uma cobertura rígida, mas com a presença de fraturas e cisalhamentos 
em toda a sua extensão:  

 
As formas de relevo resultantes de sua esculturação pela dissecação fluvial são 
representadas, majoritariamente, por cristas, escarpas e vales profundos adaptados 
às direções tectônicas estruturais. Ressalta-se que a evolução geomorfológica da 
Serra do Espinhaço foi condicionada pelos fatores estruturais, morfoestruturais, 
morfotectônicos e paleoclimáticos. As superfícies de aplainamento paleogênicas 
encontram-se representadas pelos planaltos com alinhamentos de cristas e com 
monadnocks quartzíticos (SAADI, 1995 apud BAGGIO, 2012). 
 

Na área de pesquisa, a maior parte da vegetação original (mata ciliar/galeria) foi 
suprimida, expondo os terraços e os processos de erosão acelerados. O clima é classificado como 
CWb Tropical de Altitude, com invernos secos e chuvas no verão. O regime térmico é caracterizado 
por temperaturas médias mensais: janeiro em torno de 24°C a 23°C, junho e julho 18°C a 17°C, a 
média pluviométrica anual é de 1304 mm. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

O método utilizado para executar a pesquisa caracterizou-se pela abordagem de caráter 
qualitativa e quantitativa. O planejamento da pesquisa para a área da bacia hidrográfica do Rio 
Jequitinhonha envolveu procedimentos aplicados em metodologias para identificação de metais 
pesados nos sedimentos. Com o objetivo de nortear a pesquisa, algumas atividades são de suma 
importância o desenvolvimento do projeto, entre a quais estão divididas entre três etapas principais: 
1ª etapa com o planejamento da pesquisa, delimitação da área de estudo e elaboração do mapa de 
localização; a 2ª etapa envolveu a campanha de campo e os procedimentos de coleta e conservação 
das amostras; já a 3ª etapa, desenvolveu-se a análise geoquímica dos sedimentos, abertura química 
por digestão, leitura dos metais com espectrometria de absorção atômica por chama, tabulação de 
dados e análise estatística. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, houve colaboração de membros e técnicos da 
Cooperativa Regional de Garimpeiros de Diamantina (COOPERGADI), que proporcionaram apoio 
técnico, descrição e apresentação da área de garimpo. O deslocamento para as campanhas de 
campo foi financiado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Para 
as análises das amostras coletadas em campo contou-se com o apoio do Laboratório de Geoquímica 
Ambiental (LGA), no Centro de Geociências (CeGeo), onde as amostram foram secadas e 
peneiradas. No Laboratório de Processos e Tecnologia Ambiental do Instituto de Ciência e 
Tecnologia (ICT), foram realizadas a abertura química por digestão das amostras de sedimento, e as 
leituras das amostras no espectrômetro de absorção atômica em chama (Flame Atomic Absorption 
Spectrometry - FAAS), foram realizadas no Laboratório Integrado de Pesquisa Multiusuário dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri (LIPEMVALE), todos pertencentes a UFVJM. 

 
Primeira Etapa: Planejamento da Pesquisa 
 
Na primeira fase da pesquisa foram realizados os levantamentos bibliográficos, 

cartográficos, e estudos sobre contaminação com metais pesados em sedimentos e os possíveis 
riscos à saúde humana. A revisão bibliográfica sobre os aspectos da saúde influenciados pelo 
ambiente físico foi abordada nessa fase de pesquisa, com o objetivo final de dar suporte à discussão 
sobre os resultados que seriam obtidos no estudo. 

Os pontos de coleta seguiram a orientação de  Baggio (2008) onde as técnicas a serem 
utilizadas para escolha dos pontos devem observar e considerar o eixo principal de drenagem do rio, 
abordando as variações na paisagem que possam refletir nos diferentes tipos de unidades litológicas 
e materiais de origem, os compartimentos geomórficos com suas variações topográficas e as 
diferentes formações vegetacionais, além do tipo, uso e ocupação do solo.   

Delimitação da área de estudo 

 
A área para coleta das amostras, foi delimitada em parceria com a COOPERGADI, e se 

restringiu à jurisdição da cooperativa e em fase de licenciamento ambiental. A área está registrada no 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), sob o registro 830663/2013 para fins de 
licenciamento ambiental, que se encontra nas fases de tramitação legal.  

A área registrada possui 9 km de extensão, e os pontos de coleta estão inseridos no 
interior da poligonal distribuídos ao longo do canal fluvial, nas entradas de pequenos afluentes e nas 
bacias de retenção, totalizando 13 pontos de coletas (Tabela 2). Todos os pontos amostrados foram 
georreferenciados com o Global Position System (GPSmap 76csx) da marca Garmin. 
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Tabela 15: Relação dos pontos de amostragem. 

Pontos X-UTM Y-UTM Altitude (m) Comentário

Ponto 1 8020353 657452 655 Trecho do rio Jequitinhonha e final da poligonal da COOPERGADI.

Ponto 1 Extra 8020325 657438 653 Bacia de retenção.

Ponto 2 8024047 660226 655 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 2 Extra 8018662 654113 658 Trecho com matéria inorgânica.

Ponto 3 8017637 656944 658 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 3 Extra 8017893 656832 663 Bacia de retenção.

Ponto 4 8015170 657405 665 Trecho do rio Jequitinhonha, próxima a sede da COOPERGADI.

Ponto 5 8019134 658763 652 Afluente do rio Jequitinhonha.

Ponto 6 8019340 658738 652 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 7 8014890 656670 637 Trecho do rio Jequitinhonha.

Ponto 7 Extra 8014135 656932 637 Bacia de retenção.

Ponto 8 8013767 656560 653 Trecho do rio Jequitinhonha e início da poligonal da COOPERGADI.

Ponto 9 7996733 656263 667 Proximidade com o posto de gasolina do distrito de Mendanha.

Pontos de amostragem no rio Jequitinhonha

 
Elaboração: ARAÚJO, 2017.   

Elaboração do mapa de localização 

 
A base cartográfica e os aspectos topomórficos regionais derivaram do estudo das 

cartas topográficas CURIMATAÍ Folha SE-23-X-C-VI e CARBONITA Folha SE-X-D-IV, ambas com 
escala de 1:100.000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  impressão 1977 e 
Datum Córrego Alegre. Foi elaborado um mapa de localização (Mapa 1) da bacia do rio 
Jequitinhonha, foram necessárias bases de dados disponíveis em sites como o Instituto Pristino, onde 
localizamos as bases das bacias hidrográficas federais e sedes municipais. A base da rede 
hidrográfica do estado de Minas Gerais, foi retirada do site da Agência Nacional de Águas (ANA), e a 
delimitação da bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, é proveniente do Instituto de Geoinformação e 
Tecnologia (IGTEC), os dados foram trabalhados no software QGis 2.18. 
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Mapa 1: Localização da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha. 

 
 

Segunda Etapa: Campanha de Campo e Coleta das Amostras 
 
Na área ambiental, os trabalhos de campo são fundamentais para os desenvolvimentos 

das pesquisas na medida em que possibilita a identificação dos pontos de coleta, nesta pesquisa, a 
pesquisa de campo foi essencial para conhecimento da área da poligonal da COOPERGADI, além de 
pessoas e os diversos compartimentos ambientais envolvidos. Na segunda etapa foram realizadas as 
campanhas de campo e as coletas das amostras e a preparação do material coletado para as 
análises. A amostragem se deu em um campanha (março de 2016), para avaliar  os metais chumbo 
(Pb), cobre (Cu), níquel (Ni) e zinco (Zn). 

 
Procedimento de coleta e conservação das amostras 
 
Em campo procedeu-se a coleta das amostras de sedimentos, em média de 1 kg em 

cada ponto, coletados manualmente por um coletor de aço inox com a distância de 30 cm da margem 
direta. O material foi identificado, acondicionado em sacos plásticos, conservado em caixa térmica 
com gelo, em campo e, posteriormente, em geladeira, à temperatura de 4ºC. 

Tratamento, secagem das amostras e análise granulométrica 

 
No LGA, foram realizados procedimentos de quantificação analítica. Os sedimentos 

foram submetidos à decantação e posterior separação da água, sendo esta filtrada em filtros de 
nitrato de celulose 45 μm e descartada, evitando a perda de material sólido. Após esse processo as 
amostras foram colocadas em tabuleiros plásticos descontaminados e expostas sob a bancada, com 
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o objetivo de os sedimentos secarem em temperatura ambiente e a sombra, para não haver perdas 
de metais por volatilização. A desagregação e homogeneização das amostras foi realizada por meio 
do uso do almofariz. O material de porcelana desse utensíio não desagrega, e preserva a integridade 
da composição das amostras, nessa fase retira-se restos de raízes, folhas e cascalhos que podem 
estar contidos nas amostras do material.  

Para a quantificação dos metais em sedimentos, a utilização da fração mais fina (<0,177 
mm) é destacada, devido à relação da área específica dos sedimentos com a capacidade de adsorver 
os metais pesados (TRINDADE, 2010). Os procedimentos da separação granulométrica consiste na 
pesagem de 500 g da amostra e separação mecânica por 30 minutos, com a utilização de um 
agitador de peneiras para análise granulométrica (da marca ABMA 0800), e seis peneiras nas malhas 
20 mesh (850 µm) até 80 mesh (180 µm).  
 

Terceira Etapa: Geoquímica Analítica dos Sedimentos 
 
A terceira etapa da pesquisa englobou a fase analítica realizada nos laboratórios de 

Processos e Tecnologia Ambiental e  LIPEMVALE, bem como o tratamento estatístico dos dados 
geoquímicos. 

Abertura química por digestão 

 
Os procedimentos analíticos para a determinação da concentração de metais pesados 

em sedimentos através de espectrometria de absorção atômica em chama necessitam de digestão 
prévia das amostras. No presente trabalho foi adotado o método de digestão ácida utilizando de um 
bloco digestor inserido em uma capela de exaustão de gases, devido a eficiência na expulsão dos 
gases gerados durante o aquecimento do material.  

Depois de obter as amostras peneiradas, pesou-se as amostras em uma balança 
analítica da marca Shimadzy (modelo AUY220) a quantidade de 0,05 g da fração mais fina (80 mesh 
– 180 µm) das amostras, juntamente com 3 ml de ácido nítrico (HNO3) e 9 ml de ácido clorídrico 
(HCl), foram transferidos para tubos e levados à digestão ácida em bloco digestor, com 
monitoramento de temperatura. O aquecimento do bloco digestor deve ser feito de forma gradual por 
20 minutos (tempo de rampa) e estabilização da temperatura até 180º C, até a digestão da amostra. 

 
Leitura dos metais por espectrometria de absorção atômica em chama 
 
Após a abertura química as amostras foram lavadas ao laboratório LIPEMVALE para 

serem lidas no espectrômetro de absorção atômica em chama (FAAS) da marca VARIAN, modelo 
SPECTRAA 55B. Neste local foram lidas as determinações das concentrações de chumbo (Pb), 
cobre (Cu), níquel (Ni) e zinco (Zn) nas amostras de sedimentos coletadas. Este tipo de análise é 
bastante utilizada na construção de diagnósticos ambientais baseados na investigação dos teores de 
metais pesados em solos e sedimentos. Apresenta-se de acordo com o que determina a CONAMA n° 
344/2004, que será a instrução normativa orientadora presente nessa pesquisa, já que estabelece as 
diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas 
jurisdicionais brasileiras. 

 
Tabulação de dados e análise estatística 

 
Os resultados encontrados foram tabulados em programa Excel. Neste programa 

também foram realizadas as médias e desvio padrão. 
 

Resultados e Discussão 
A Tabela 16 agrega os resultados das análises realizadas nas amostras de sedimento de 

corrente na área do garimpo Areinha. Os valores deste trabalho apresentam os elementos 
selecionados Cu, Ni, Pb e Zn, que foram comparadas com a Resolução CONAMA 344/04, levando 
em consideração a classificação de acordo com critérios de qualidade a partir de dois níveis limite 
(itens I e II, Art. 3º). Nível 1: valor abaixo do definido apresenta baixa probabilidade de efeitos nocivos 
à biota; e Nível 2: acima deste valor preveem-se prováveis efeitos nocivos à biota. 

 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1380 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
Tabela 16: Concentração dos metais Cu, Ni, Pb e Zn nos sedimentos 

Pontos Cu (mg/Kg) Ni (mg/Kg) Pb (mg/Kg) Zn (mg/Kg)

Ponto 1 8,072 7,609 22,222 8,808

Ponto 1 Extra 362,780 13,043 34,586 15,284

Ponto 2 1,794 7,609 53,086 1,036

Ponto 2 Extra 3,587 7,609 65,432 25,647

Ponto 3 1,794 7,609 90,123 4,404

Ponto 3 Extra 84,305 18,478 114,815 73,575

Ponto 4 5,830 7,609 16,049 0,518

Ponto 5 3,587 0,000 90,123 1,036

Ponto 6 8,072 3,805 65,432 1,036

Ponto 7 5,830 0,000 46,914 10,103

Ponto 7 Extra 8,072 0,000 16,049 3,626

Ponto 8 5,830 0,000 9,877 6,217

Ponto 9 14,798 7,609 22,222 25,647

CONAMA Nível 1 (mg\kg) 35,700 18,000 35,000 123,000

CONAMA Nível 2 (mg\kg) 197,000 35,900 91,300 315,000

Média 39,565 6,229 49,764 13,611

Desvio Padrão 99,500 5,500 33,700 20,000

Determinação dos valores de metais nos sedimentos 

 
Elaboração: ARAÚJO, 2017. 

 
Para o cobre (Cu), o Gráfico 1 apresenta a concentração para os treze pontos 

amostrados. Os valores obtidos foram: mínimo de 1,794 mg/kg e máximo de 362,780 mg/kg. Os 
valores observados apontam, o Ponto 3 Extra, ultrapassando o Nível 1 estabelecido pela legislação, e 
o Ponto 1 Extra, excedendo o limite do Nível 2 do CONAMA. Os pontos citados acima localizam-se 
em bacias de retenção de rejeitos, localizadas ao lado do segmento do curso do rio Jequitinhonha. 
Essas bacias são consideradas frágeis, já que qualquer enchente no leito do rio, pode ocasionar o 
rompimento da mesma, e a distribuição desse material no curso d’água. 

 

 
 
Gráfico 1: Níveis de Cobre (Cu) nos pontos amostrados. 

Elaboração: ARAÚJO, 2017. 
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A observação dos valores de níquel (Ni) (Gráfico 2) dos treze pontos amostrados indica 

que o valor obtido foi o mínimo de 0,000 mg/kg, e máximo de 18,478 mg/kg. Os valores observados 
apontam, o Ponto 3 Extra, ultrapassando o Nível 1 estabelecido pela legislação, que preconiza que 
este valor apresenta baixa probabilidade de efeitos nocivos à biota. Nessa área localiza-se uma bacia 
de retenção de rejeitos, o que ocasiona a deposição de sedimentos ao logo do tempo, aumentando, 
assim, esse valor. Apesar de apenas um dos treze pontos amostrados violar os valores orientadores 
para níquel, esses deverão ser observados com atenção, uma vez que se localizam em áreas 
ambientalmente vulneráveis. 

 

 
 
Gráfico 2: Níveis de Níquel (Ni) nos pontos amostrados. 

Elaboração: ARAÚJO, 2017. 

Os valores encontrados nos treze pontos para chumbo (Pb), percebe-se que a 
concentração dos teores totais desse metal foi a mínima de 9,877 mg/kg e a máxima de 114,815 
mg/kg, representados no Gráfico 3. Comparando os valores obtidos com os níveis de referência 
estabelecidos pelo CONAMA 344/04, percebe-se que seis pontos estão entre o Nível 1 (35,0 mg/kg) 
e o Nível 2 (91,3 mg/kg), e um ponto ultrapassa o Nível 2. Os seis pontos que estão acima do Nível 1, 
que apresenta baixa probabilidade de efeitos nocivos à biota, devem ser observados, já que foram 
encontrados em bacias de retenção e no trecho do rio Jequitinhonha. O Ponto 3 Extra, que está 
acima do valor, apresentando efeitos nocivos prováveis à biota, deve ser monitorado. 
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Gráfico 3: Níveis de Chumbo (Pb) nos pontos amostrados. 

Elaboração: ARAÚJO, 2017. 

 
O Gráfico 4 apresenta a concentração dos teores totais de zinco (Zn) nos treze pontos 

amostrados. Os valores obtidos apresentam o mínimo de 0,518 mg/kg e máximo de 73,575 mg/kg. 
Nenhum dos treze pontos amostrados violou os valores de referência estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 344/04. O Ponto 3 Extra, que apresenta a maior concentração de zinco, está localizado em 
uma bacia de retenção. Apesar dos teores totais de zinco se encontrarem abaixo do valor orientador 
para sedimentos, todos os pontos amostrados deverão ser monitorados. 

 

 
 
Gráfico 4: Níveis de Zinco (Zn) nos pontos amostrados. 

Elaboração: ARAÚJO, 2017. 

 
Sendo assim, a avaliação geral dos metais pesados analisados nos sedimentos de 

corrente do trecho do garimpo Areinha, e os dados apresentados revelaram que alguns dos metais 
analisados tiveram concentrações altas em alguns pontos e baixas noutros. Alguns pontos 
apresentaram valores não detectados, o que não significa que estes elementos não estejam 
presentes, mas que sua concentração está abaixo do limite de detecção do aparelho utilizado. 
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Os pontos com as mais altas concentrações estão localizados nas áreas de influência 

direta da área de garimpo. Esses locais recebem diretamente os resíduos gerados e descartados 
durante o processo de exploração do ouro e diamante, e acabam sendo depositados em cavas, ou 
logo, são transportados pelas águas pluviais em direção aos cursos d'água. Os pontos em que as 
concentrações dos metais são mais altas localizam-se a partir do segmento médio e baixo curso do 
trecho do rio. 

Os resultados obtidos confirmaram a presença de metais pesados e(ou) traços desses 
elementos nos sedimentos. Conclui-se então que a presença desses metais no compartimento 
sedimento possui uma forte contribuição da exploração mineral na área ao longo de anos. 
 
 
Considerações Finais 
 

Os países em desenvolvimento, sobretudo o Brasil por possuir de uma das maiores 
bacias hidrográficas do planeta, devem cuidar dos recursos hídricos em escala federal, de modo a 
garantir o abastecimento e a qualidade da água para o futuro próximo. No entanto, pouco se sabe 
sobre a qualidade das águas brasileiras, seja por desconhecimento por parte dos órgãos ambientais 
municipais, estaduais e federais ou por falta de incentivos para pesquisas voltadas para análise 
geoquímica ambiental. 

Dados os resultados deste trabalho quanto aos teores de metais pesados encontrados 
nos sedimentos, espera-se somar a comunidade científica mais informações sobre a qualidade da 
bacia do Rio Jequitinhonha e a influência das ações antrópicas na região, sobretudo as relacionadas 
ao garimpo.  Ficou evidente o potencial de risco à saúde das populações à jusante e, embora os 
teores de metais pesados foram relativamente baixos, deve-se prestar atenção às atividades na 
região. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é avaliar a diversidade das comunidades de flebotomíneos. O estudo foi 
realizado no Fragmento Florestal Água Sumida da Unidade de Conservação Mico Leão Preto (ESEC-
MLP), com coletas noturnas de flebotomíneos, utilizando armadilhas tipo Center of Disease Control 
(CDC), no interior e na borda. Para análise dos dados utilizou-se os softwares PAST 2.17. Foram 
encontradas sete espécies diferentes de flebotomíneos no fragmento florestal Água Sumida da ESEC 
MLP. Constatou-se que quando cruzou os índices de interior e bordas os índices de diversidade não 
apresentaram diferenças significativas. Contudo quando divide os dados de borda entre borda com 
assentamento e borda com canavial é impossível efetuar o cálculo, pois não foi capturado nenhum 
espécimes nas bordas com presença de cana. Estes dados são importantes para mostrar que em 
fragmentos deste porte a diferença entre borda e interior não é significativa e que em locais com 
proximidades de lavouras de monoculturas alguns insetos, como os flebotomíneos, não resistem. 
 
Palavras-chave: leishmanioses. geografia da saúde. flebotomíneos. biogeografia. 

 
Abstract 
The objective of this work is to evaluate the similarity, dominance and diversity of sandfly 
communities. It was carried out at the  Morro do Diabo State Park (PEMD), with nocturnal collections 
of sandflies, using Shannon traps and Center of Disease Control (CDC), inside and on the edge. Data 
were analyzed by PAST 2.17 and Dives 3.0 software.Four different phlebotomine species were found 
in the inside five on the edge of the PEMD. Given these data, it was found that the index of similarity 
between the sandfly communities of the interior and the edge of the park was 0.44, the dominance 
index of 0.50 and diversity with a significant difference of 0.015. These results are important for the 
analysis of the impacts caused by the spatial transformations around conservation units  and  can help 
control and minimization of leishmaniasis. 

 
Key works: leishmaniasis. geography of healt . sand flies. biogegraphy. 
 
 
Introdução 
 

A Geografia sempre expressou sua preocupação com a busca da compreensão da relação do 
homem com o meio. Segundo Moraes (2010) a geografia pode estudar a superfície terrestre, a 
paisagem, os lugares, os espaços, a relação do homem com o meio ou ainda a sociedade e a 
natureza. Dessa forma podemos analisar o processo saúde-doença, na visada horizontal (relação 
com o espaço) e vertical (relação com o meio). Afinal, tem-se observado que a situação de saúde de 
uma população em um determinado tempo e espaço se dá pela influência das transformações 
geográficas do espaço.  

Essas transformações podem ser de caráter natural ou social. Dessa forma o pensamento 
clássico da tríade ecológica (agente – hospedeiro – ambiente) com as mudanças no espaço 
geográfico, implicará no surgimento de fatores condicionantes e determinantes para a emergência, 

mailto:leandro.buzzo.12@eduapps.unesp.b
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re-emergencia, e ocasionalmente até o desaparecimento de algumas doenças infecciosas e 
parasitarias (PESSOA, 1978, LUNA, 2002), por exemplo as leishmanioses. 

De acordo com Ricklefs (2010) os problemas de saúde podem estar relacionados com à 
perda da biodiversidade. Isso porque quando ocorre a perda da biodiversidade ocorre também um 
rompimento na cadeia alimentar, eliminando predadores naturais dos vetores das doenças e 
favorecendo o surgimento ou ressurgimento de infestações e, por conseguinte, doenças, sendo esta 
uma questão importante e, de grande interesse dos geógrafos da saúde.  

Trabalhando neste sentido, trazemos para o debate a  questão da biodiversidade de 
flebotômicos em áreas de fragmentos florestais, pois muitas espécies são transmissoras de 
leishmaniose em áreas de contato direto com o ser humano, podendo se manifestar clinicamente no 
mesmo, em três formas diferentes: a leishmaniose cutânea, a leishmaniose mucosa ou 
cutaneomucosa e a leishmaniose visceral, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. As 
formas cutânea e cutaneomucosa são chamadas de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), e a 
forma visceral é a denominada Leishmaniose Visceral Americana (LVA) (OPAS, 2013).  

As leishmanioses são transmitidas pelas fêmeas dos flebotomíneos que são hematófagas 
obrigatórias, pertencentes ao Filo Arthropoda, ou seja, possuem cabeça, tórax e abdômen. Classe 
insecta, Ordem Díptera, Sub ordem Nematocera, Família Psychodidae, subfamília Phlebotominae e, 
quando realizam a hematofagia em um animal silvestre, sinantrópico ou doméstico infectado, se 
infectam e transmitem os protozoários do gênero Leishmania, que causam as leishmanioses (REY, 
2011). 

Portanto, através do emprego semântico de caráter geral e abrangente utilizado acima, nos 
destinamos a um aprofundamento com o objetivo de avaliar a similaridade, a dominância e a 
diversidade das comunidades de flebotomíneos do interior e da borda do Parque Estadual do Morro 
do Diabo (PEMD). 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Este trabalho foi realizado com coletas noturnas de flebotomíneos (18h às 21h) utilizando 
armadilhas tipo Center of Disease Control (CDC) descrita primeiramente por Sudia e Chamberlain 
(1962), a armadilha luminosa do tipo CDC foi desenvolvida pelo Centers for Disease Control. No 
Brasil sofreu modificações especificadas por Gomes et al. (1985), no interior e na borda do fragmento 
florestal da Água Sumida da ESEC MLP. A armadilha CDC era automática, composta por um 
exaustor e uma lâmpada de led alimentados por uma bateria de 12 volts e 7,5 amperes, os insetos 
eram atraídos pela luminosidade da lâmpada e sugado pelo exaustor (figura 1). 

 
Figura 1: Armadilha CDC modificada em detalhes 

 
Armadilha CDC modificada: A e B – “Tampa” CDC com orifício para entrada dos insetos, lâmpada led e plug para entrada de 
energia. C – Local de acondicionamento dos insetos com tela para evitar saída e na parte inferior da armadilha a ventoinha 
para sugar os insetos. F – três primeiras partes da armadilha. F – Armadilha montada com as três primeiras partes, bateria, fios 
de condução de energia e tampa para evitar entrada de água da chuva. 
Organização e Fotografias: Baltazar Casagrande, 2017. 

 
Os dados foram analisados pelo software PAST 2.17 e DivEs 3.0, calculando-se a 

similaridade, pelo  índice de Sorensen, a dominância pelo índice de Simpson e a diversidade pelo 
índice de Shannon-Wiener. No software PAST 2.17 foram calculados os coeficientes de similaridade 
de Sorensen (Czekanovski-Dice-Sørensen), Margalef, Simpson, Shannon e Equidade (Pielou) 
(conforme equações 1, 2, 3, 4 e 5) (BAEV e PENEV, 1945; MAGURRAN, 1988; PIELOU, 1975; 
SORENSEN, 1948.) 
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Coeficiente de similaridade de Sorensen (S): 
 
S = 2c/a+b                                                                                                                    (1) 
Onde, 
a = número total de espécies no local A (interior do PEMD) 
b = número total de espécies no local B (borda do PEMD) 
c = somatório do numero de espécies nos dois locais. 

 
 

Índice de Diversidade de Margalef (DM): 
 
Dm = (S-1)/loge N                                                                                                                  (2) 
Onde,  
S = número de espécies;  
N = número de indivíduos.  

 
Índice de Diversidade de Simpson (DS): 
 
Ds = 1 - _ ni (ni-1)/N (N-1)                                                                                                      (3) 
Onde,  
ni = número de indivíduos de uma espécie i, 
N = número total de indivíduos. 

 
Índice de Diversidade de Shannon (H):                                                                                   (4) 
 
H = - _pi  
Onde,  
pi = ni/N, ou seja, é a proporção de indivíduos encontrados na espécie i 
 
Equidade (E):  
 
E = D / Dmáx                                                                                                                           (5) 
Onde, 
D é o valor do Índice de Diversidade; e 
Dmáx é o valor máximo da diversidade; 
 
 
Resultados e discussões 
 

Localizada a sudoeste do estado de São Paulo, a região do Pontal do Paranapanema 
encontra-se entre a confluência dos rios Paraná e Paranapanema. Esta região, de acordo com Leite 
(1998), Valladares-Pádua (2002) e Ditt (2002), nos anos de 1941, a região do Pontal do 
Paranapanema era composta por vastas áreas de florestas, perfazendo um total de 247.000 ha. 
Depois da ocupação para fins agropecuários algumas áreas foram protegidas por lei como é o caso 
da Estação Ecológica Mico-Leão-Preto (ESEC MLP), criada por Decreto em 16 de julho de 2002 e 
teve seus limites alterados em 2004. A Unidade tem 6.677 ha, divididos em quatro glebas, Santa 
Maria, Água Sumida, Ponte Branca e Tucano. Neste trabalho iremos trabalhar com o fragmento 
florestal Água Sumida (figura 1 e 2). 
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Figura 2 – Localização do Fragmento Florestal Água Sumida ESEC – MLP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3- Localização da área de estudo no âmbito do micro foco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram encontrados na ESEC MLP sete diferentes espécies de flebotomíneos, sendo elas 

Psathyromyia aragaoi, Brumptomyia brumpti, Psathyromyia campograndensis, Nyssomyia neivai, 
Pintomyia pessoai, Psathyromyia Shannoni e Brumptomyia sp (Tabela 01). As amostras 
apresentaram 72 exemplares de flebotomíneos, com 31,94% no interior do fragmento e 68,06% na 
borda. O que deve se destacar é que somente na borda com o assentamento de reforma agrária que 
ocorreram exemplares, pois na cana não foi capturado nenhum inseto vetor. 
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Tabela 01 - Flebotomíneos encontrados no interior e na borda da ESEC Mico-Leão-

Preto, fragmento da Água Sumida. 

 
Fonte e organização: Baltazar Casagrande, 2017. 

 
Tabela 02 - Índices de diversidade entre as comunidades de flebotomíneos do interior e  

da borda do fragmento florestal Água Sumida da ESEC MLP, 2017. 
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Dados e organização: CASAGRANDE, Baltazar 2017-03-11 

 
Gráfico 1 – Índices de diversidade entre as comunidades de flebotomíneos do interior e  
da borda do fragmento florestal Água Sumida da ESEC MLP, 2017. 
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A: Interior  do fragmento florestal – B: Borda com assentamento – C: Borda com plantio de cana do fragmento 

florestal Água Sumida da ESEC ML. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correspondem as espécies apresentadas na tabela 01 na mesma 
seqüência. 
 
Gráfico 2 – Agrupamento por similaridade entre ecótopos e espécies diferentes do interior e da 
borda do fragmento florestal Água Sumida da ESEC MLP, 2017. 
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Os índices de diversidade apresentados na tabela 02 e gráfico 1 demonstram que não existe 

diferença significativa entre os flebótomos capturados na borda e no interior do parque. Ao contrário 
do encontrado em estudos de Casagrande et. al. (2013) no Parque Estadual do Morro do Diabo. Isso 
se explica pelo estádio de regeneração do fragmento e também pelo tamanho da unidade. O gráfico 2 
que representa a similaridade entre a borda e o interior do fragmento florestal corrobora com os 
dados anteriores, pois a similaridade de espécimes e espécies foram iguais dentro e fora do 
fragmento.  

 
 

Caracterização dos flebotomíneos e sua relação com as leishmanioses no Pontal do 
Paranapanema. 

 
No mundo, já foram descritas mais de 927 espécies ou subespécies e 22 fósseis de 

flebotomíneos. Desse conjunto, cerca de 500 espécies ou subespécies e 16 fosseis foram 
encontrados na região Neotropical, dentre estes, 18 gêneros e cerca de 260 espécies distribuídas no 
Brasil dividas em quatro subtribos (GALATI, 2014). 

No estado de São Paulo, por sua vez, inicialmente constavam 32 espécies de flebotomíneos 
(Barreto, 1947). Martins, et. al. (1978) publicaram um trabalho apontado as 32 espécies que Barreto 
(1947) havia descrito e acrescentou mais quatro novas espécies de flebotomíneos. Em 2010 
Shimabukuro e Galati, realizaram um checklist atualizado das espécies de flebotomíneos registradas 
até o momento no Estado de São Paulo, segundo os municípios, utilizando a classificação 
filogenética baseada em caracteres morfológicos proposta por Galati (1995). Dessa maneira, 
reconheceram que no estado de São Paulo existem 69 espécies de flebotomíneos (Shimabukuro e 
Galati, 2010).  

Para a região do Pontal do Paranapanema foram realizadas várias pesquisas, dentre elas, 
destacam-se Forattini (1940), Condino, et. al.(1998), Alessi et. al. (2009). Nardi (2010) foi quem 
registrou maior número de espécies, sendo um total 26 espécies de flebotomíneos (NARDI, 2010). 
Casagrande (2014), em sua pesquisa de doutorado na região até o momento não encontrou espécies 
diferentes das já mencionadas pelos anteriores. 

Dada tamanha diversidade, os flebotomíneos se tornaram objeto de pesquisas pelo globo 
terrestre. Isso pode ser associado à sua importância médica, no que tange ao seu aspecto de vetor 
de algumas doenças como a LTA, LVA e a bartolenose. Desde Scopoli (1786), quando se descreveu 
a primeira espécie de flebotomíneos Bibio papatase, e depois modificou a nomenclatura para 
phlebotumus papatase, até os dias atuais, foram muitos os estudiosos que escreveram sobre 
flebotomíneos. Os trabalhos mais importantes referentes a flebotomíneos desde 1976 até os dias 
atuais são de autores como Barretto, M. P., Deane, M. P., Deane, L. M., Alencar, J. E., Fairchid, G. 
B., Hertig, M., Sherlok, I. A., Guitton, N., Forattini, O. P., Martins, A. V., Williams, P.,  Falção, A., 
Laison, R., Shaw, J. J., Young, D. J., Ducan, M. A. e Galati, E. A. Todos autores citados acima 
contribuíram para entender melhor os flebotomíneos, quanto a sua biologia e taxonomia, bem como 
estabelecer medidas para evitar a LTA e LVA. 

Sabendo da existência dos vetores e que existem casos de LTA e LVA na região, conforme 
dados dos casos confirmados da GVE XXII de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo no 
período de 2007 a 2015 (SINAN ‐Divisão de Zoonoses ‐ CVE ‐ SES‐SP, 2015), entendemos que este 

recorte espacial possui estreita relação  com o processo saúde doença. 
 
 

Os índices de biodiversidade 
 
O conceito de biodiversidade contribui para a pesquisa no que tange ao comportamento, 

taxonomia, ecologia, distribuição e evolução das espécies no globo terrestre. O conceito de 
biodiversidade é recente, sendo proposto no ano de 1985 por Walter G. Rosen no Fórum Nacional 
sobre BioDiversidade em Washington/EUA (WILSON, 1997). 

Ricklefs (2010, p. 368) explica o conceito de biodiversidade e suas funções para a pesquisa. 
 

O termo geral biodiversidade refere-se à variação entre os organismos e os sistemas 
ecológicos em todos os níveis, incluindo a variação genética nas populações, as 
diferenças morfológicas e funcionais entre espécies e a variação na estrutura do 
bioma e nos processos ecossistêmicos tanto nos sistemas terrestres quanto 
aquáticos. Como a biodiversidade é tão abrangente, os ecólogos normalmente 
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estudam um dos índices mais simples e mais gerais da biodiversidade: o número de 
espécies de uma área, normalmente chamado de riqueza de espécies. Contudo, por 
qualquer critério que se escolha, todas as espécies numa área não são iguais. 
Algumas são abundantes, outras raras. Algumas têm efeitos importantes sobre a 
dinâmica populacional na comunidade; outras raramente se fazem notadas. Como 
se mede a "presença" de uma espécie - sua importância na comunidade? Isso 
depende do seu propósito e também de considerações práticas envolvidas na 
amostragem de espécies na natureza (Ricklefs, 2010, p. 368). 

 

De acordo com Ricklefs (2010), a biodiversidade pode apresentar escalas regionais e locais. 
Quando se trata da escala local é ligada a diversidade alfa e quando a escala atinge o nível regional é 
estabelecida como diversidade gama. Na diversidade alfa é observado somente as espécies num 
determinado habitat com características homogêneas. Já a diversidade gama é o numero total de 
espécies observado em todos os habitas dentro de um espaço geográfico que pode ter 
características diferenciadas. 

Existe ainda a diversidade beta que é a diferença, ou substituição das espécies de um habitat 
para outro, pois se não existisse a diversidade beta a diversidade de uma região seria a soma das 
diversidades locais. Melhor dizendo , os habitats não tem uma biota única, isoladamente e sim podem 
sofrer variações (RICKLEFS, 2010; COX e MOORE, 2013). 

Daí entendemos que a existência e permanência das espécies estão ligadas ao nicho 
fundamental que é representado pela presença ou não das condições normais dentro das quais um 
determinado tipo de espécie pode sobreviver e reproduzir. Dependendo da escala temos alguma 
influência para inferir na diversidade de espécies e que sempre está associada a uma variável 
ecológica maior, independente da escala (RICKLEFS, 2010). 

Com base no exposto acima, a preocupação central é com a biodiversidade que condiciona 
ou determina a distribuição espacial dos flebótomos (Diptera: Psychodidadae) no espaço geográfico 
em escala local, extrapolando para uma escala regional e como isso se relaciona com a saúde da 
população envolvida. Estes aspectos apresentam mudanças no comportamento dos flebotomíneos, 
podendo sofrer o desaparecimento temporário ou permanente de algumas espécies que tem como 
seu habitat natural áreas florestadas. Porém, algumas espécies se concentram nas áreas de 
preservação e outras se adaptam aos ambientes antropomofizados (FORATTINI, 1973). 
 
 
Considerações Finais 
 

As leishmanioses ainda são um problema de saúde pública, pois as mesmas continuam com 
altas taxas de incidência e prevalência em todo mundo. Isto se deve, principalmente, pelas 
modificações ambientais no espaço geográfico e a adaptação do vetor aos novos habitats de 
paisagens antropizadas e construídas. 

Os parâmetros obtidos e calculados foram importantes para demonstrar diversidade entre as 
comunidades de flebotomíneos do interior e da borda de fragmentos florestais em regeneração.  

Não foram encontradas diferenças significativas na diversidade de espécies entre as 
amostras. Assim, confirma-se que o processo de ocupação do espaço influencia no comportamento 
do vetor do agente infeccioso causador das leishmanioses, assim como no padrão da doença, tanto 
dentro quanto fora de fragmentos florestais quanto os mesmos são pequenos e estão em 
regeneração. A interferência do homem na paisagem geográfica pode alterar a fauna flebotomínica. 
Isto permite inferir que pode ser avaliado o impacto ambiental tendo por base a análise faunística de 
insetos como indicadores ambientais. 
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Resumo 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA (2014), o câncer é um conjunto de mais de 100 
doenças causada pelo crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos do 
corpo. Cerca de 80% de todos os casos está relacionado ao meio ambiente, tanto ocupacional quanto 
cultural e social, neste se encontra um grande número de fatores de risco, que podem determinar 
diferentes tipos de câncer. No caso do câncer de pele a radiação ultravioleta é um dos principais 
fatores de risco. Nesse sentido, o Brasil tem como característica sua tropicalidade, exposta a médias 
e altas incidências de radiação solar, principalmente na região semiárida, onde se localiza Montes 
Claros com altas variabilidades temporais. Desta forma, o objetivo do trabalho é discutir os riscos 
ambientais presentes em Montes Claros para a ocorrência do câncer de pele. A metodologia utilizada 
consistiu em revisão bibliográfica e documental com trabalho de campo para levantamento dos casos 
de câncer de pele como também de dados ambientais.  Pode-se concluir que o número elevado de 
casos no município se deve as condições ambientais, que influenciam direta ou indiretamente na 
ocorrência da doença, o que exige a adoção de ações de promoção de saúde que modifiquem o 
estilo de vida, essencial para melhorar as condições de saúde da população. 
 
Palavras chave: Câncer. Ambiente. Saúde. Montes Claros. 
 
Resumen  
Según el Instituto Nacional del Cáncer - INCA (2014), el cáncer es un grupo de más de 100 
enfermedades causadas por el crecimiento descontrolado de células que invaden los tejidos y 
órganos del cuerpo. Alrededor del 80% de todos los casos están relacionados con el medio ambiente, 
tanto ocupacional como cultural y social, en este caso hay un gran número de factores de riesgo que 
pueden determinar diferentes tipos de cáncer. En este sentido,el Brasil se caracteriza por su clima 
tropical, expuesto a la incidencia media y alta de la radiación solar, especialmente en la región 
semiárida, donde esta ubicada la ciudad de Montes Claros, con alta variabilidad temporal. Por lo 
tanto, el objetivo es discutir los riesgos ambientales presentes en Montes Claros que determinan la 
aparición de cáncer de piel. La metodología consistió en la revisión bibliográfica y documental con el 
trabajo de campo para estudiar los casos de cáncer de piel, así como datos ambientales. Se puede 
concluir que el alto número de casos en la ciudad se debe a las condiciones ambientales que influyen 
directa o indirectamente en la aparición de la enfermedad, esto requiere la promoción de acciones de 
salud que cambien el estilo de vida de las personas, esenciales para mejorar las condiciones de salud 
de la población. 
 
Palabras clave: Cáncer. Ambiente. Salud. Montes Claros. 
 
 
Introdução 
 

Desde os primórdios da civilização, o homem busca compreender a relação entre a saúde 
das populações e o ambiente. Os primeiros apontamentos nessa direção foram de Hipócrates (480 

                                                           
222

 Trabalho elaborado com dados parciais do projeto “Espacialização e estudo do câncer no Norte de Minas de 2004 

á 2014” desenvolvido por integrantes do laboratório de Geografia Médica e de Promoção da Saúde- UNIMONTES. 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1396 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
a.C.) que descreve e relaciona as doenças aos locais de ocorrência. Em sua obra, “Dos ares, das 
águas e dos lugares”, o autor aponta a relação das doenças na população com a água ingerida, a 
influência das estações do ano, da direção dos ventos, ou seja, a origens das doenças sendo 
explicadas a partir do modo de vida dos indivíduos, aliadas aos desequilíbrios na dinâmica ambiental 
(PEREIRA & VEIGA, 2014). 

Desta forma, qualquer alteração no sistema ambiental significa uma ameaça à saúde, uma 
vez que a qualidade de vida da população e o bem-estar estão intimamente ligados às condições 
ambientais, já que o sistema pode ser definido como “[...] um conjunto de elementos de tal forma 
relacionados que uma mudança no estado de qualquer elemento provoca mudança no estado dos 
demais elementos” (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000 apud RADICCHI & LEMOS 2009 p. 42). 

Os elementos de um sistema interagem entre si, de maneira positiva ou negativa. É no meio 
ambiente que ocorrem os processos de produção e de desenvolvimento social e econômico da 
sociedade, sendo que o mesmo interfere na vida dos ecossistemas naturais na medida em que 
promove alterações para atender as necessidades humanas. Desta forma, ações ligadas ao 
crescimento das cidades sem planejamento têm provocado grandes desequilíbrios, que podem trazer 
riscos a saúde humana.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2016), a poluição do ar, das águas, do 
solo, a exposição á substâncias químicas, a radiação ultravioleta e as mudanças climáticas 
contribuem para o desenvolvimento de mais de 100 doenças. Ainda aponta que os riscos associados 
ao meio ambiente provocam um maior número de vítimas em determinadas faixas etárias, no caso do 
câncer sua maior ocorrência é de 50 a 75 anos, chegando a registrar no ano de 2012, 1,7 milhões de 
pessoas atingidas.  

Tais números são preocupantes, porém ações simples de prevenção podem diminuir ou 
erradicar sua ocorrência. Nesse sentido, faz se necessários estudos que procurem estabelecer 
relações entre indicadores ambientais e de saúde, uma vez que através de indicadores biológicos de 
exposição é possível diagnosticar as regiões com maiores quantidades de casos de enfermidades e 
qual parcela da população é mais atingida, pois os riscos não são igualmente distribuídos na 
sociedade. 

Esta distribuição certamente resulta de exposição diferenciada a fatores ambientais que 
variam de intensidade em função das desigualdades sociais de cada lugar. De acordo com a 
avaliação da agência da ONU (2016) os países de média e baixa renda são os mais afetados por 
doenças e danos à saúde vinculados ao meio ambiente, como é o caso do Brasil. “Por isso é 
necessário conhecer os problemas em toda a sua extensão, atuando em seu conjunto por meio de 
um marco legal adequado, mas também em cada nível de complexidade do sistema” (BRASIL, 2013). 

O aumento da prevalência de cânceres e demais doenças estão intimamente associados ao 
nível socioeconômico, uma vez que a oferta de atenção adequada à classe mais abastada garante a 
modificação dos padrões de exposição aos fatores de risco. Desta forma, o objetivo do trabalho é 
discutir os riscos ambientais presentes em Montes Claros para ocorrência do câncer de pele. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

A metodologia utilizada consistiu em revisão bibliográfica e documental, com trabalho de 
campo em Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia para levantamento dos 
casos de câncer de pele, como também de dados ambientais.  
 
 
Resultados e Discussão 
 

O câncer é uma doença conhecida há séculos. Porém, tem ocupado posição de destaque nos 
estudos referentes à saúde, devido ás altas taxas de incidência por todo o globo. Sua causa pode ser 
explicada por diversos fatores, desde questões externas (meio ambiente, hábitos ou costumes 
próprios) á internas ao organismo (capacidade geneticamente pré-determinadas, ligadas à função do 
organismo de se defender das agressões externas). Além do processo de globalização que 
influenciou diretamente a mudança de hábitos relacionados à alimentação, ao uso de tabaco e álcool, 
às condições reprodutivas e à falta de atividade física. 
 Atualmente o câncer representa a segunda causa de morte no mundo, chegando a registrar 190 mil 
mortes/ ano (INCA 2016). Corresponde a cerca de 20% dos óbitos na Europa, com mais de 3 milhões 
de novos casos e 1,7 milhões de óbitos por ano. Nos países em desenvolvimento o número de 
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mortes ultrapassa os 70% (WHOSIS, 2010). Na América do Sul, América Central e Caribe, 
estimaram-se, para o ano de 2012, cerca de 1,1 milhões de casos novos de câncer (GLOBOCAN, 
2012). 

No Brasil, a distribuição dos diferentes tipos de câncer procede de uma transição 
epidemiológica em andamento. Com o recente envelhecimento da população, é possível identificar 
um aumento expressivo na prevalência do câncer na faixa etária de 60 anos (INCA 2006). Segundo a 
estimativa de 2016 serão registrados 596 mil novos casos de câncer. Entre os homens, são 
esperados 295.200 novos casos, e entre as mulheres, 300.800. Deste total, 80.850 são casos de 
câncer de pele não melanoma nos homens e 94.910 nas mulheres, já ao melanoma, com taxa de 
letalidade alta, entretanto com incidência baixa, 3 mil casos novos em homens e 2.670 casos novos 
em mulheres. Em Minas Gerais estima-se a ocorrência de 170 casos de melanoma, destes 20 nos 
homens e 160 nas mulheres, já o câncer de pele não melanoma 8.380 casos, divididos em 1.200 no 
sexo masculino e 2.190 no sexo feminino (INCA, 2016). 

Os fatores de risco do câncer podem ser encontrados tanto no meio ambiente quanto podem 
ser genéticos, porém a maioria dos casos (80%) estão relacionados ao meio ambiente (INCA, 2016), 
como é o caso do câncer de pele, através da exposição excessiva e crônica ao sol, que constitui um 
dos maiores fatores de risco para o surgimento dos cânceres de pele não melanoma, principalmente 
em pele clara sensível à radiação ultravioleta e as condições climáticas. Já em relação ao melanoma, 
o maior risco se dá pelos fatores genéticos além da exposição solar (COSTA, 2012).  

Ainda de acordo com Costa (2012 p.206): 
 

O impacto do câncer de pele não melanoma para a saúde pública é elevado e, 
apesar de não representar ameaça à vida, pode causar prejuízos estéticos 
significativos aos pacientes, pois surge com mais frequência na pele constantemente 
exposta ao sol, da região da cabeça e do pescoço e especialmente da face.   
 

Desta forma, os gastos de saúde não se restringem somente no tratamento da doença, há 
também preocupação com a estética dos pacientes. Uma vez que a auto-estima é fator fundamental 
para uma boa qualidade de vida. Portanto, ações preventivas geram impactos positivos nos gastos 
para o tratamento do câncer de pele mesmo que possua baixa mortalidade, ocasionando uma das 
causas apontadas para a subnotificação, principalmente o não melanoma, mesmo com a crescente 
incidência (COSTA, 2012). 

Outros agentes também podem influenciar a ocorrência da doença, como a exposição a 
diversas substâncias químicas, dentre as quais se situam os agrotóxicos, sobretudo os herbicidas 
(MAYO CLINIC, 2010). Por ter possível atuação como iniciadores da doença (substâncias capazes de 
alterar o DNA de uma célula, a qual poderá futuramente originar o tumor) e/ou promotores tumorais 
(substâncias que estimulam a célula alterada a se dividir). São os trabalhadores agrícolas que 
constituem a parcela da população mais expostos aos agrotóxicos. Como aponta KOIFMAN & 
HATAGIMA 2003 p. 83: 
 
 

 É a pele o órgão que apresenta contato mais direto com estes agentes químicos 
durante a atividade de sua dispersão no ambiente. Os agricultores também entram 
em contato com os agrotóxicos durante a sua formulação nos equipamentos 
agrícolas, nas atividades de limpeza destes, no manuseio de sementes impregnadas 
de agrotóxicos e na colheita de plantações anteriormente tratadas. Assim, os 
tumores de pele, como o tumor de Bowen (carcinoma in situ), carcinoma basocelular 
múltiplo e carcinoma de células escamosas, constituem riscos para estes 
trabalhadores, sobretudo para aqueles expostos aos agrotóxicos arsenicais 
(Spiewak, 2001). 

 
É nesse sentido que esta discussão se enquadra no norte de Minas ao se falar da 

implementação da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), cujo objetivo era o 
desenvolvimento regional. Já que a região atualmente é conhecida como uma das mais pobres do 
estado por possuir índices socioeconômicos baixos e aspectos físicos semelhantes ao nordeste do 
país. Como o clima sub -úmido seco a semi-árido, de acordo com a classificação de Thornthwaite 
(CARVALHO et al., 2011), marcado por períodos longos de seca, e quatro meses por ano geralmente 
de novembro á janeiro com a presença da chuva.  

Desta forma, a partir dos incentivos fiscais da SUDENE, com políticas que se desenvolveram 
em agronegócio e agricultura irrigada, reflorestamento de pinus e eucalipto e instalação de indústrias. 
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A região se viu com grandes melhorias na economia. Porém é nítido que ao se falar em projetos de 
grande produção e desenvolvimento regional, remete ao uso de técnicas específicas, incorporando-o 
a processos produtivos modernos. Com o uso de produtos químicos que em sua maioria de forma 
inadequada, principalmente pelos pequenos produtores, criam-se riscos para a ocorrência de 
diversas doenças com foco principal para o câncer de pele por ter contato direto com o produto.   

Quanto ao acesso aos serviços de saúde para tratamento do câncer na região, a mesma está 
incluída entre aquelas cujas características apresentam menor desenvolvimento econômico e 
humano e sistema de saúde com baixa complexidade (VIEIRA, S/D).  Diante deste cenário, houve 
criação de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, pelo Ministério da Saúde, advinda da 
Portaria Nº 874, de 16 de maio de 2013, que trata a respeito a critérios de acesso, escala e escopo á 
população, através da regionalização da saúde, contida no Plano Diretor de Regionalização (PDR). 
Criado a partir da instituição no Brasil a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).   

O PDR de Minas Gerais foi instituído em 2002, onde distribuiu o território mineiro em 76 
Regiões de Saúde e em 13 Regiões Ampliadas de Saúde, entre as quais está a RAS Norte de Minas. 
Como aponta (ALVES & MAGALHÃES, 2015 p. 4272): 
 

A RAS Norte de Minas abrange 86 municípios. Estes estão divididos em 9 Regiões 
de Saúde, com uma população total de aproximadamente 1.609.862 habitantes, 
sendo Montes Claros a cidade polo que oferece os serviços ambulatoriais e 
hospitalares de alta complexidade. 

 

Nesse sentido, Montes Claros, comporta a assistência hospitalar e ambulatorial de alta 
complexidade, com estabelecimentos habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia/UNACON, sendo dois hospitais: a Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho e 
Irmandade Nossa Senhora das Mercês (Santa Casa), responsáveis pelo atendimento de todo o norte 
de Minas e até o sul da Bahia (MINAS GERAIS, 2012).  

Para a RAS Norte eram esperados no ano de 2013, 2.860 casos novos de câncer e 920 
óbitos. As taxas de incidência seriam de 198 casos novos por 100 mil homens e 147 casos novos por 
100 mil mulheres, contando todos os tipos de neoplasias malignas, com maior prevalência do câncer 
da próstata e do estômago nos homens, nas mulheres o câncer de mama e do colo do útero, exceto 
o câncer de pele não melanoma para ambos os sexos (MINAS GERAIS, 2013).  

Portanto, o investimento em saúde na região, tanto na busca da modificação dos padrões de 
exposição aos fatores de risco. Quanto à oferta de tratamento adequado e de fácil acesso, é de 
fundamental importância devido seus aspectos apresentados no decorrer do trabalho.   
 

Pois o risco de câncer numa determinada população depende diretamente 
das características biológicas e comportamentais dos indivíduos que a 
compõem, bem como das condições sociais, ambientais, políticas e 
econômicas que os rodeiam. Esta compreensão é essencial na definição de 
investimentos em pesquisas de avaliação de risco e em ações efetivas de 
prevenção e tratamento (INCA, 2006 p. 23). 
 

Compreender as características de uma determinada população é investir em prevenção e 
qualidade de vida, uma vez que a partir destes estudos pode se traçar o perfil de uma doença em 
determinada localidade como é o caso do câncer de pele em Montes Claros. 

O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio São Francisco e sub-bacia do rio 
Verde Grande, conta com uma área de 3.576,76 km².  Possui dez distritos: Aparecida do Mundo 
Novo, Canto do Engenho, Ermidinha, Miralta, Nova Esperança, Panorâmica, Santa Rosa de Lima, 
São Pedro da Garça, São João da Vereda e Vila Nova de Minas. A sede do município possui 97 km², 
e as coordenadas são 16 43' 41"S latitude e longitude 43 51' 54" W. 
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Figura 1 - Localização de Montes Claros na Mesorregião Norte Mineira 

 
Fonte: Magalhães, 2008. 

 
Devido à sua localização privilegiada, ou seja, num importante entroncamento rodoviário com 

fácil acesso aos grandes centros econômicos do país, possui intenso fluxo de comércio e circulação. 
A oferta de melhores serviços configura a cidade como polo regional.  Montes Claros apresentou um 
crescimento populacional de cerca de 3,2% ao ano a partir de 1980 e uma significativa expansão 
urbana, com crescimento de 3,5% ao ano (IBGE, 2007).  

Apesar da posição regional que a cidade ocupa a mesma não está livre do câncer de pele, de 
acordo com suas condições climáticas, tendência de todo território nacional através de sua 
localização geográfica, garantindo grande incidência da radiação solar. Fator de grande relevância 
para a ocorrência da enfermidade, que aliado a redução do ozônio atmosférico e o fenômeno do 
buraco de ozônio (O3) antártico (FARMAN et al., 1985; SOLOMON et al., 1986). Desperta a 
preocupação quanto à possibilidade de aumento na intensidade da radiação ultravioleta - RUV na 
superfície terrestre. Como afirma Santos: 
 

Algumas pessoas vivem em locais de risco inerente para o ser humano – áreas, por 
exemplo, que são muito quentes, muito secas ou muito suscetíveis a acidentes 
naturais. Outras correm risco porque uma ameaça existente se tornou mais intensa 
ou duradoura com o tempo. Por exemplo, o aumento do índice de radiação 
ultravioleta (RUV) devido à diminuição da camada de ozônio, consequência da 
industrialização, queima de combustíveis fósseis e eliminação no ar de partículas 
poluentes, como o Clorofluorcarbono (CFC) desestabilizando a proteção da camada 
de ozônio, aumentando a incidência do câncer de pele, devido ao efeito cumulativo 
nas células da pele do indivíduo (SANTOS, 2010 p. 5). 

 
A ação do homem no ambiente contribui para aceleração e/ou exacerbação de diversos 

sistemas, pois altera o padrão natural dos elementos, como é o caso da radiação solar na incidência 
do câncer de pele, intimamente ligado às condições atmosféricas do lugar, com a redução sistemática 
do ozônio estratosférico e o consequente aumento da RUV. 

A radiação solar alcança a terra sob a forma de ondas, e a radiação ultravioleta é o 
comprimento da onda que cobre a faixa espectral de 100 a 400 nanômetros (nm). O espectro da 
radiação ultravioleta subdivide-se em três bandas de comprimento de onda, denominadas UVA, UVB 
e UVC (ultravioleta C). Destas a radiação UVB, apesar de representar uma pequena parte do 
espectro eletromagnético, é a maior responsável pelas lesões crônicas na pele, como o eritema e o 
câncer cutâneo (SANTOS, 2010). 
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Sua intensidade e o comprimento da onda solar dependem de fatores tais como: altitude, 

latitude, estação do ano, condições atmosféricas e o horário por isso recomenda-se não se expor 
entre as 10-11 horas da manhã e 16-17 horas da tarde.  Na pele, a radiação solar pode provocar 
tanto reações benéficas quanto adversas a todo organismo humano. Tais reações estão intimamente 
relacionadas ao tempo de exposição e a intensidade da radiação ultravioleta. Já a absolvição 
depende e de acordo melanização da mesma, este ligado a vulnerabilidade de pessoas de pele clara 
que produzem pouca melanina e se queimam com maior facilidade mesmo com poucas horas de 
exposição.  

Ainda de acordo com Santos (2010 p. 47) “[...] à mutação dos genes promotores de tumor (p-
16, Bcl-2 etc.) e dos genes supressores de tumor ocorre a partir da absorção de energia de um fóton 
da RUV pelo DNA, desencadeando alterações celulares malignas”.  Com probabilidade para 
indivíduos tanto com genética já pré-determinadas quanto para exposição prolongada por anos. 

 
A exposição solar tem efeito cumulativo, podendo o câncer de pele surgir muitos 
anos mais tarde. Estudos recentes revelam que a proteção ao sol na infância e 
adolescência reduzem significativamente os riscos de câncer de pele. Cerca de 80% 
de toda radiação solar que recebemos durante toda a vida se concentra nos 
primeiros 18 anos de idade. Uma fase da vida onde a criança e o adolescente ficam 

grande parte ao ar livre (OLIVEIRA, 2010 p. 31).  
 

Desta forma, a proteção solar deve iniciar precocemente deste os primeiros anos da vida, 
principalmente em uma condição de céu claro. Isto é, para ausência de nuvens que, na maioria dos 
casos, representa a máxima intensidade de radiação. A figura 2 mostra a intensidade da radiação no 
Brasil nestas condições: 
 

Figura 2 - Máxima diária do Índice Ultravioleta para o Brasil (em condições de céu claro e sem 
nuvens)   

 
Fonte: < http://satelite.cptec.inpe.br/uv/> 

 
Ao analisar a tabela 1 juntamente com a figura 2 percebemos que Montes Claros encontra-se 

localizado na área que apresenta maior quantidade de raios ultravioleta, incidência solar que cresce 
em dias ensolarados. A região apresenta menores índices somente para o norte do Amazonas e 
noroeste de Roraima, sendo que nestes locais é necessário tomar precauções extras para a proteção 
solar, como procurar se mantiver em locais sombreados com chapéus e/ou boné e sempre utilizar 
protetor solar. 
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O município de Montes Claros registra fortes fluxos de RUV em, praticamente, qualquer 

época do ano como aponta a tabela 1, que mostra a insolação (radiação solar na superfície terrestre) 
de 2004 a 2014: 

 
Tabela 1: Insolação total em Montes Claros entre o período de 2004 a 2014 

 

Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Janeiro 125,8 175,8 270,0 176,2 177,8 193,3 282,1 234,1 191,1 146,0 271,8 
Fevereiro 137,1 184,3 226,0 149,4 217,9 233,1 251,5 259,0 247,7 265,0 267,6 
Março 189,2 198,9 146,0 306,3 205,5 243,7 203,5 161,6 245,7 232,0 214,0 
Abril 196,9 264,8 216,5 228,9 258,4 164,3 240,5 242,9 271,3 211,0 262,0 
Maio 249,6 245,0 280,0 272,7 275,2 229,5 267,2 263,1 217,6 273,0 282,0 
Junho 221,1 277,7 255,8 290,2 254,3 253,0 266,1 248,3 283,6 243,0 225,0 
Julho 249,8 286,6 256,5 282,2 295,3 281,2 273,5 301,8 295,4 287,0 274,0 
Agosto 297,7 298,4 287,6 304,2 299,8 247,1 311,0 323,6 261,2 289,1 284,7 
Setembro 305,5 224,1 231,7 294,5 242,0 251,3 284,7 301,3 264,6 226,8 289,9 
Outubro 242,0 293,8 118,8 284,8 296,9 171,0 213,3 135,6 226,0 219,1 242,0 
Novembro 199,2 99,2 141,3 221,2 113,6 234,2 132,8 148,0 110,0 221,4 201,1 
Dezembro 188,3 114,9 169,4 216,1 128,4 154,0 213,5 137,0 308,0 128,7 16,0 

 
Fonte: Boletins Agroclimatológicos Mensais, publicados pelo INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. 

Organização: CARDOSO, 2017 

         
De acordo com a tabela vê-se que praticamente os mesmos valores de radiação no decorrer 

dos anos apresentados, considerada elevada. Com exceção dos períodos chuvosos com variações 
de 16,0 a 217,9. 

A absorção da radiação solar pela atmosfera se dá por processos de dissociação, 
fotoionização, vibração e transição rotacional de moléculas na alta atmosfera. A energia que 
absorvida é capaz de alterar a temperatura, composições químicas e inúmeras outras propriedades 
da partícula.  Ou seja, de acordo com a quantidade de energia recebida pela superfície, o sistema 
ambiental irá reagir de maneira diferente (SANTOS, 2010). Nós, seres humanos somos partes desse 
sistema, portanto nosso corpo irá se adequar ao padrão oferecido pela natureza e/ou sofrer com 
impactos na saúde. Como aponta o gráfico 1:  
 

Gráfico 1: Casos registrados de câncer de Pele em Montes Claros 
 

 
 

Fonte: Unidades de Oncologia/UNACON de Montes Claros. Organização: CARDOSO, 2017 
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Durante esse período diagnosticou-se 328 casos de câncer de pele no município, sendo 

tratados 115 no centro de Saúde Dilson de Quadros Godinho e 213 na Irmandade Nossa Senhora 
das Mercês. A maior ocorrência foi no ano de 2009 com 47 casos, seguidos por 46 em 2010 e 40 no 
ano de 2011.  Em relação aos valores de radiação nesse mesmo período, em 2009 têm-se variações 
de 154,0 a 281,2 de insolação, em 2010 chega a valores de 132,8 a 311,0, já no ano de 2011 temos 
135,6 a 301,8 valores considerados altos. 

Porém, já se sabe que para a formação de tumores malignos é necessário anos de exposição 
solar sem nenhum tipo de prevenção como mostra o gráfico 2 identificando a quantidade de casos 
por faixa etária, mas a exposição diária gera outros riscos a saúde como queimaduras e 
envelhecimento precoce como afirma: 
 

A exposição excessiva, ainda que de curta duração, produz queimaduras solares 
[...]. A sensibilidade à luz solar varia de acordo com a raça, a exposição prévia e a 
cor da pele, mas todo mundo é vulnerável em certo grau. Como os indivíduos de 
pele escura possuem mais melanina, eles possuem uma maior resistência aos 
efeitos nocivos do sol, como queimaduras, envelhecimento prematuro da pele e 
câncer de pele (SONDA, 2011 p. 9 apud AKISKAL et al, 2010). 

 
Desta forma, a quantidade de radiação solar presente em Montes Claros pode gerar vários 

problemas para a pele tanto para pequeno ou longo prazo de exposição, o que se faz necessário “[...] 
a prevenção primária, com ênfase nos fatores associados ao modo de vida em todas as idades e com 
intervenções de combate a agentes ambientais e ocupacionais cancerígenos, pode trazer bons 
resultados na redução do câncer”. (INCA, 2006 p. 23).  
 

Gráfico 2: Casos registrados de câncer de pele em Montes Claros por faixa etária 
 

 
 

Fonte: Unidades de Oncologia/UNACON de Montes Claros. Organização: CARDOSO, 2017. 
 

Portanto, os casos de câncer em Montes Claros segue a tendência mundial, com 
predominância na faixa de 60 anos ou mais, logo em seguida de 19 anos a 59, reforçando a 
reocupação de diversos pesquisadores como Lacaz et al. (1972), que afirmou a existência de 
numerosos fatores que influenciam na distribuição e prevalência das doenças. Dentre esses fatores, 
os autores destacam a estrutura etária da população, o nível socioeconômico, os hábitos, fatores 
culturais e o ambiente geográfico.  

 No caso de Montes Claros o fator ambiental, que aliado ao baixo nível socioeconômico 
influência diretamente na ocorrência da doença. Pois ao se falar de uma população carente de 
infraestruturas básicas como aponta Magalhães ao tratar da região:  
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A mesorregião Norte de Minas apresenta baixos indicadores socioeconômicos se 
comparados a outras regiões do Sudeste brasileiro e do Estado de Minas Gerais. A 
maioria dos municípios é dotada de deficiente infraestrutura de serviços sociais 
básicos, fatores determinantes para a formação do quadro de elevada pobreza e de 
exclusão social (MAGALHÃES, 2013 p.32). 
 

Mesmo que o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2012), indique que o 
índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Montes Claros é de 0,783, considerado de médio (0,5 e 
0,8), o município ainda sofre com gastos ligados ao tratamento de diversas doenças, que poderiam 
ser evitadas apenas com prevenção, principalmente investindo na atenção primária de saúde, através 
de políticas públicas adequadas para essa realidade. 

Por se tratar do câncer há um certo “misticismo” e terror na população, principalmente a 
população mais pobre, que está sujeita a trabalhos em ambientes insalubres, sem a devida proteção. 
Este fator aliado à falta de informação torna esta sociedade ponto alvo para o desenvolvimento de 
doenças. Ainda que a cidade seja considerada polo, é nítida a deficiência em ações de promoção da 
saúde, tendo como prioridade atenção hospitalar e medicamentos para o tratamento sendo “[...] 
imprescindível à reestruturação dos serviços de saúde, para valorizar mais a atenção primária e as 
estratégias e ações que considerem o território e as condições de vida das populações 
(MAGALHÃES, 2013 p. 204)”. 

 
 

Considerações Finais 
 

Ao analisar os fatores de riscos ambientais para a ocorrência do câncer de pele em Montes 
Claros, pode-se concluir que é frágil o sistema de saúde da região, uma vez que a relação de saúde 
da população vem das condições oferecidas pelo meio e como se relacionam entre si.  Desta forma, 
Montes Claros está inserida em uma realidade de índices sociais e econômicos baixos, marcado pela 
falta de recursos e pouca atenção governamental. Resultando em uma população excluída e sujeita a 
ineficiência dos serviços de saúde no que diz respeito à atenção primária com ações que visem à 
promoção da saúde. 

Em relação aos riscos ambientais do município é evidente as altas taxas de insolação durante 
todo ano, principalmente em dias claros e com poucas nuvens, garantindo um clima propício para o 
desenvolvimento do câncer de pele. Tendo como agravante a falta de informação e proteção 
adequada à exposição solar, ações estas de baixo custo, em relação aos gastos públicos para o 
tratamento e o desgaste emocional dos pacientes. O que se faz necessário maior atenção do estado 
para esta região vista suas características citadas no decorrer do trabalho, propícias para ocorrência 
de diversas doenças com maior relevância para o câncer.  
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Resumo 
O termo paliativo tem origem no latim, pallium, que teoricamente expressa manto e capote. Os 
cuidados paliativos são os auxílios disponibilizados por um quadro de profissionais multidisciplinar, 
que atuam na assistência no final da vida, em que almeja aumentar a qualidade de vida do doente e 
de seus familiares diante de um adoecimento que ameace a sua existência. Esse auxílio acontece 
através da prevenção e atenuação do suplício, mediante a constatação precoce, avaliação 
cuidadosa, tratamento da dor e de outras adversidades físicas, psicossociais e espirituais. Neste 
contexto, esse trabalho tem o objetivo discutir e compreender algumas concepções acerca dos 
cuidados paliativos, além de apresentar as ações realizadas pela Associação Presente no Norte de 
Minas Gerais tendo com foco a Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre 
Tiãozinho. Para tanto, a metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica e documental, além 
de entrevistas com pacientes e equipe multiprofissional da Associação Presente de Apoio a Pacientes 
com Câncer – Padre Tiãozinho. Foram desenvolvidas definições sobre o final da vida, a adequação 
da comunicação frente às barreiras, sendo classificada como essencial a aceitação da morte, como 
um fenômeno normal e o respeito ao paciente. Considera-se que estas concepções assumem grande 
importância nos cuidados paliativos, onde na fase final da vida são indispensáveis e se estendem até 
o estágio de luto, de maneira diferenciada. Assim, a Associação Presente presta serviço fundamental 
para o acolhimento das pessoas nessa condição. 

Palavras chave: Cuidados Paliativos. Doente. Assistência paliativa. Final da Vida. 
 
 
Abstract 
The term palliative comes from the Latin, pallium, which theoretically expresses mantle and cloak. 
Palliative care is the aid provided by a multidisciplinary professional staff, who work in the care of the 
end of life, in which aims to increase the quality of life of the patient and his family in the face of an 
illness that threatens their existence. This aid comes through the prevention and mitigation of torture, 
through early detection, careful evaluation, treatment of pain and other physical, psychosocial and 
spiritual adversities. In this context, this work has the objective of discussing some conceptions about 
palliative care, besides pointing out experiences in this care carried out by Associação Presente, in 
the Northern region of Minas Gerais. To do so, the methodology used consisted of bibliographic and 
documentary research, the information bases were LILACS and SciELO, being chosen 36 articles, 
published between 2000 and 2006, and interviews in loco with patients and multiprofessional team of 
the Present Association of Support to Patients with Cancer - Priest Tiãozinho. Definitions were 
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developed about the end of life, the adequacy of communication in front of the barriers, and the 
acceptance of death as normal phenomena and respect for the patient was considered essential. It is 
considered that these conceptions assume great importance in palliative care, where in the final phase 
of life are indispensable and extend to the stage of mourning, in a differentiated way. Thus, the Gift 
Association provides a fundamental service for the reception of people in this condition. 
 
Key works: Palliative care. Sick. Palliative care. End of Life. 
 
 
Introdução 
 

            Desde a antiguidade, assuntos associados ao processo saúde-doença sempre foi o foco da 
atenção humana, sendo notório que a exposição a inúmeros aspectos no prelúdio, eram identificados 
como punição de forças divinas. Com o avanço do conhecimento cientifico, a compreensão da 
sociedade foi transformada por intermédio das pesquisas que procuravam entender as diversas 
doenças que se manifestaram em distintas épocas. De acordo com Câmara et al (2012) as patologias 
crônicas se evoluem  por meio dos hábitos de vida como a má alimentação, ausência de atividades 
físicas, tabagismo, sendo o sedentarismo um fator de risco a população independente do sexo.  

             Deste modo, por meio dos fatores ambientais efetivou-se a vinculação entre o conhecimento 
geográfico e os estudos da saúde, já que o espaço seu objeto de pesquisa, segundo Jayme (2013), 
tem adquirido destaque pesquisas da saúde seja para a organização dos dados epidemiológicos ou 
como uma proximidade dos dados socioambientais  no que se refere a promoção e propagação das 
enfermidades, e na  localização de locais de risco e por conseguinte sua causa e consequência.   

            O conhecimento cientifico em especial na medicina atravessou inúmeras modificações 
no decorrer dos anos. Com o desenvolvimento da prática médica paliativa, aliada a tecnologia e as 
novas concepções oferece evolução considerável os cuidados paliativos, na atenuação do suplicio 
das doenças no final da vida, já que não há possibilidade de cura. A atenuação do suplício, a 
benevolência pelo enfermo e suas famílias, a monitoração dos sintomas e da dor, a procura pela 
independência e pela conservação da qualidade de vida, são algumas das convecções dos Cuidados 
Paliativos, introduzido em diversas áreas do corpo social brasileiro. Nesse contexto, os Cuidados 
Paliativos são tratamentos que aumenta a qualidade de vida de doentes e seus familiares perante 
doenças que atemoriza a conservação da vida.             

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo discutir e compreender algumas 
concepções acerca dos cuidados paliativos, além de apresentar as ações realizadas pela Associação 
Presente no Norte de Minas Gerais tendo com foco a Associação Presente de Apoio a Pacientes com 
Câncer – Padre Tiãozinho. 

 
 

Conceituação e Historia dos Cuidados Paliativos  

            As profundas transformações do sistema do enfermar e falecer ocasionadas: pelas 
modificações populacionais, da filosofia do conhecimento e estudo das doenças, e com o crescente 
avanço da qualidade e da expectativa de vida, mas também o aumento das enfermidades crônicas e 
degenerativas levou ao centro da atenção as indagações éticas a respeito dos cuidados 
possibilitados para os doentes terminais. Sendo que o paciente terminal é o personagem principal 
desse processo de falecer, tendo um papel ativo nas ações e decisões do tratamento. 
            De acordo com a filologia o termo “paliativo” tem origem do latim pallium, que expressa 
“coberto com capa”, “manto”. Pallium era o manto utilizado pelos romeiros ou peregrinos para se 
defender e preservar das adversidades no decorrer das viagens a caminho dos templos religiosos. 
Em relação, ao cuidado paliativo tem como finalidade resguardar os pacientes do suplicio, 
preservando sua integridade como ser humano até a terminalidade da vida. Segundo Pessini (2001; 
2004), o preludio dos Cuidados Paliativos remonta ao século IV. Conforme o autor, o auxilio para com 
os doentes sem expectativas terapêuticas curativas é um tanto pretérito, existente desde a 
Antiguidade. Nesse conexto, pode- se ressaltar que o que existia em tempos remotos no quesito de 
atenção e ajuda ao individuo na terminalidade da vida se difere basicamente do que compreendemos 
por Cuidados Paliativos na atualidade.  
            Na Antiguidade, o auxílio aos enfermos era praticado por pessoas simples que, por 
compaixão, propiciavam asilo aos doentes em suas moradias. Segundo Pessini (2001; 2004), 
posteriormente, a atenção e a ajuda aos excluídos do convívio social devido às enfermidades graves 
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e em estágio terminal foram adquiridos pela Igreja, o que estendeu por toda a Idade Média. Apenas 
muito anos depois, já no século XX, os Cuidados Paliativos se converteram em uma atividade de 
saúde institucionalizada e se manifestaram como uma nova categoria de auxilio aos pacientes 
terminais, quando não há mais possibilidades curativas. 
            Isto aconteceu em Londres, na Inglaterra, com a constituição do primeiro hospice ( lugar onde 
ocorre a realização da atividade dos Cuidados Paliativos com doentes em fase final da vida, busca 
conservar um ambiente familiar, com sociabilização dos pacientes, horário de visitas, autorização 
para o comparecimento de pessoas e animais) moderno “o St. Christopher”  em 1967, por Cicely 
Saunders, que tem a formação médica, enfermeira e assistente social. Declarada, por conseguinte, 
uma pioneira nos Cuidados Paliativos, a mesma empenhou sua vida em beneficio do auxilio a  
humanização para os enfermos oncológicos na terminalidade da vida, com a finalidade  de 
disponibilizar  um falecimento apropriado. Conforme Menezes (2004, p. 53), o St. Christopher’s 
hospice “[...] transformou-se em modelo de assistência, ensino e pesquisa no cuidado dos pacientes 
terminais e de suas famílias”. 
            Anteriormente ao hospice do St. Christopher’s foram criados outros, mas sem preocupação 
com a qualidade de vida e a atenuação do suplicio do doente terminal. Entretanto, com a atividade 
pioneira de Dame Cicely Saunders e com a criação do St. Christopher’s Hospice que deu abertura ao 
Movimento Hospice Moderno, no qual deu origem aos atuais Cuidados Paliativos. Segundo Pessini e 
Bertachini (2005, p. 497): 
 

Cicely Saunders começou sua carreira profissional primeiro como enfermeira 
e assistente social. Depois estudou medicina, para segundo ela mesma 
“cuidar bem dos pacientes terminais, esquecidos pelos médicos tradicionais”. 
Ela é reconhecida como a fundadora do movimento moderno de hospice. O 
St.Christopher’s Hospice por ela fundado foi o primeiro hospice que, numa 
visão holística da pessoa humana e cuidados integrados, ligou o alívio da dor 
e controle de sintomas com o cuidado humanizado, o ensino e a pesquisa 
clínica. Essa nova filosofia de cuidados direcionada aos pacientes fora de 
possibilidades terapêuticas influenciou muito os cuidados em saúdeao redor 
do mundo, bem como gerou novas atitudes em relação à morte, ao morrer e 
diante da dor da perda de um ente querido, isto é, o período do luto. 

             A ideologia de cuidados aos enfermos utilizados por Dame Cicely Saunders estimulou o 
surgimento de outros hospices, que não operavam como lugares de abandonar os enfermos. Os 
hospices modernos foram criados para assegurar qualidade de vida aos doentes no final da vida. 
Para realizar esta finalidade, é imprescindível auxilio de um grupo especializado e multidisciplinar. De 
acordo com Menezes e Heilborn, (2007, p. 571) “A influência do fenômeno Nova Era na proposta dos 
Cuidados Paliativos é patente, especialmente quanto à visão da vida como um fluxo, no qual está 
inserido um indivíduo único e singular, cuja interioridade é considerada como locus de sua verdade”. 
Já para Rodriguéz (2002), esta constituição possibilita o aperfeiçoamento de projetos de cuidado 
integral às necessidades dos pacientes e de seus familiares, em suas perspectivas físicas, 
emocionais, sociais e espirituais. 
            Gradativamente, os Cuidados Paliativos foram se incorporando as organizações de saúde e 
se expandiram por todo o mundo. Uma espécie de divisor de aguas para sua legalização foi a  
definição realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que aconteceu no ano de 1990, 
mais de duas décadas depois da formação da ação paliativista moderna. Em 1990, a OMS definiu, 
pela primeira vez, o cuidado paliativo como, “[...] o cuidado total e ativo de pacientes cuja doença não 
é mais responsiva ao tratamento curativo. São da maior importância: o controle da dor e outros 
sintomas, como também os psicológicos, espirituais e sociais”. Esse processo propiciava segundo 
Pessini (2006, p. 63), “[...] um sistema de suporte que ajude os pacientes a viver o mais ativa e 
criativamente possível até a morte”. Em 2002, essa definição foi ratificada e a Organização Mundial 
de Saúde – OMS (2016), determinou os Cuidados Paliativos como: 
 

um conjunto de medidas que visam à melhoria da qualidade de vida de 
pacientes e familiares que se deparam com questões relacionadas a uma 
doença ameaçadora da continuidade existencial, através da prevenção e do 
alívio do sofrimento possibilitados pela identificação precoce, pela eficiente 
avaliação e tratamento da dor, bem como pela atenção a outros sintomas 
físicos, psíquicos e espirituais.    
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            O processo dos cuidados de atenuação deve- se congregar as habilidades de um quadro de 
funcionário multidisciplinar para auxiliar o doente a adequar-se as alterações de vida determinada 
pela enfermidade, e favorecer a meditação e a analise essencial para o enfrentamento da doença que 
ameaça a vida do paciente. Entretanto para que está atividade seja efetuada é fundamental possuir  
uma equipe  mínima de profissionais, constituída  por: um médico, uma enfermeira, uma psicóloga, 
uma assistente social e pelo menos um profissional da área da reabilitação. Todos apropriadamente 
preparados na filosofia e realização da paliação. Segundo Capelas (2009, p.51):  

Os cuidados paliativos consideram-se, hoje em dia, um direito humano. Neste 
ponto de vista a implementação dos mesmos deve obedecer a uma 
estratégia e não a uma desordenada pulverização de recursos. Qualquer 
estratégia tem como ponto de partida uma avaliação das necessidades, que 
quando não se consegue fazer de forma real, se poderá estimar.  

            No Brasil, em janeiro de 2002 foi publicado pelo Ministério da Sade (MS), a portaria GM/MS 
n.º 19, que tinha como objetivo desenvolver, no Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Nacional 
de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos, cujas finalidades gerais são: associar atividades 
governamentais ou não direcionas ao cuidado aos doentes nos cuidados paliativos; estruturar 
serviços e equipes multiprofissionais para a atenção aos doentes que precisam dos cuidados 
paliativos para constituir um ambiente organizado; propiciar ações direcionadas a prática assistencial, 
a instrução continua das equipes de saúde e a instrução social para a atenção nos cuidados 
paliativos; aprimorar  atividades na qualificação e difusão de informações importantes para equipes 
de assistência a saúde, doente, familiares e sociedade sobre a realidade  epidemiológica, estudos, 
assistências, cuidados paliativos, dentre outros; aprimorar regras de auxílios nacionais, adequadas a 
atualidade da população brasileira, disponibilizar cuidados apropriados aos doentes sem 
possibilidade da cura de acordo com as regras internacionais organizadas pelas associações de 
saúde e sociedade comprometidas com a temática.    

            Já a portaria GM/MS n° 2.439, de 8 de dezembro de 2005 reproduziu um desenvolvimento na 
constitucionalização política e social dos Cuidados Paliativos no Brasil. A mesma elaborou a Política 
Nacional de Atenção Oncológica e incluiu os Cuidados Paliativos como componente indispensável  a 
um auxilio  intermitente aos doentes com câncer, em conjunto com a atenção, o estudo da patologia, 
e o tratamento. Em 12 de dezembro de 2006, mais um avanço foi atingido com a consolidação da 
Câmara Técnica em Controle da Dor e Cuidados Paliativos por intermédio da portaria GM/MS n° 
3.150.  
            Em 1997, foi criada em São Paulo a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP) 
com a finalidade de desenvolver e propiciar os Cuidados Paliativos em enfermidades crônico-
evolutivas durante o final da vida, por mediação da constituição de profissionais de saúde, fornecendo 
auxilio e o desenvolvimento de estudos científicos. Em fevereiro de 2005, uma equipe de 
especialistas, insatisfeitos com a falta de representatividade dos paliativistas no Brasil, criou a 
Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), associação profissional que tem como missão 
promover o reconhecimento da Medicina Paliativa como especialidade pelas entidades médicas 
competentes. 
 
 
Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho  

A Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho do Norte de Minas 
Gerais inicia suas atividades em 2004, em que o Padre Sebastião Raimundo de Castro em 
tratamento contra o câncer e sua oncologista a Doutra Priscila Bernardina Miranda Soares decidiam 
desenvolver o Projeto Presente, para amparar o paciente carente em tratamento oncológico na 
Região Norte de Minas Gerais. Atualmente, já realizado, denomina-se  Associação Presente. A Essa 
Associação já auxiliou mais de 3.000 pacientes por meio de doação de medicamentos, perucas, 
roupas, cestas básicas, apoio psicológico, jurídico e espiritual, e campanhas de conscientização para 
a prevenção e diagnostico precoce. 

No dia 28 de Junho de 2013 foi inaugurada no bairro Canelas uma sede própria, em Montes 
Claros/MG, com 791 m

2
 de área construída, com a ajuda da comunidade através de doações  para 

acolher os pacientes carentes. Possui uma infraestrutura privilegiada com: 32 leitos para pacientes e 
acompanhantes organizados em oito quartos, que proporcionam maior conforto aos que enfrentam a 
enfermidade; uma capela; área administrativa; espaço para auxilio psicológico, social, nutricional, 
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jurídico e espiritual para os pacientes e seus familiares; e uma vasta área de contato para a prática 
artesanal, reflexões e palestras instrutivas.   

A Associação Presente tem como missão oferecer auxilio, cuidado, atenção e apoio a 
pacientes carentes de todas as faixas etárias com câncer e agir na prevenção e diagnóstico precoce 
da doença. Apoiar cidadãos provenientes de cidades de todo o Norte de Minas, que buscam em 
Montes Claros/MG o tratamento para o câncer proporcionando ajuda e amparo a pacientes, e seus 
familiares e acompanhantes, no desenvolvimento de projetos de conscientização pública, por meio da 
difusão de informação sobre a instrução em saúde e proteção aos direitos dos pacientes oncológicos. 
E ser modelo de instituição filantrópica e símbolo de solidariedade e humanidade de amparo a 
pacientes oncológicos na Região Norte de Minas Gerais.  

 Alguns dos serviços disponibilizados são: apoio e hospitalidade; assistência da equipe 
multiprofissional, com visitas diárias tanto na Associação Presente como em domicilio; oferecimento 
de refeições diárias aos pacientes e seus acompanhantes; transporte para hospitais, clinicas e 
ambulatórios; uso de terapias ocupacionais para o desenvolvimento da saúde; e realização de 
mutirões e encontro para a prevenção do câncer e identificação  precoce da enfermidade, além dos 
cuidados paliativos a pacientes com a proximidade da finitude da vida. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 
            Constituiu-se inicialmente de um estudo bibliográfico em que foram empregados dados e 
informações online (LILACS e SciELO). Desta maneira, a princípio foi efeituada pesquisa sobre os 
estudos relativos aos cuidados paliativos, tendo como finalidade identificar as concepções sobre o 
procedimento de zelar. Na verificação preliminar foram observados títulos e resumos dos artigos 
científicos para uma apuração geral (Tabela 1), sendo excluídos os resumos dos artigos que não 
tinham obra alcançável e os trabalhos completos, empregando-se como palavras chave as 
sentenças, cuidados paliativos, doente e assistência no final da vida, assistência paliativa.  

Tabela 01: Artigos científicos analisados  

TITULOS DAS OBRAS PESQUISADAS ANO DE PUBLICAÇÃO SITES 

1.Paciente com prognóstico reservado: 
preservando sua dignidade pela prática 
professional assistida. 

2000 LILACS 

2. Assistência ao paciente terminal: alternativas 
para o doente com AIDS 

2001 LILACS 

3.Paciente terminal: ele deve ou não deve saber a 
verdade? 

2001 LILACS 

4.El cuidado paliativo em casa al paciente terminal 2001 LILACS 

5. El morir y la muerte en la sociedad 
contemporánea: problemas médicos y bioéticos. 

2002 SciELO 

6. Morte e finitude em nossa sociedade: 
implicações no ensino dos cuidados paliativos. 

2002 LILACS 

7. Cuidados paliativos oncológicos: controle da dor 2002 LILACS 

8.Intervenção psicoterapêutica na área de cuidados 
paliativos para ressignificar  a dor simbólica da 
morte de pacientes terminais através do 
relaxamento mental, imagens mentais e 
espiritualidade. 

2002 LILACS 

9. Cuidados paliativos oncológicos, controle de 2002 LILACS 
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sintomas: condutas do INCA 

10. Spirituality and meaning in palliative care. 2003 LILACS 

11. Cuidados paliativos pediátricos: a essência do 
cuidar da criança/adolescente/familiares nas 
situações limites 

2003 LILACS 

12. Comunicação nos programas de cuidados 
paliativos: uma abordagem multidisciplinar. 

2003 LILACS 

13. Um poeta fala nos últimos dias do ser humano: 
introdução aos cuidados paliativos. 

2003 LILACS 

14. Os cuidados paliativos no Brasil 2003 LILACS 

15. Dor oncológica: bases para a avaliação e 
tratamento. 

2003 LILACS 

16. A necessidade de cuidados paliativos. 2003 LILACS 

17. Comunicação com paciente fora de 
possibilidades terapêuticas: reflexões. 

2003 LILACS 

18. Análise dos registros de enfermagem sobre dor 
e analgesia em doentes hospitalizados. 

2003 SciELO 

19. Cuidados paliativos: uma perspectiva de 
assistência integral à pessoa com neoplasia. 

2003 SciELO 

20. Assistência humanizada de enfermagem a 
cliente em cuidados paliativos oncológicos: uma 
experiência com base em Jean Watson  

2003 LILACS 

21. A comunicação do enfermeiro com cliente em 
uma unidade de cuidados paliativos oncológicos no 
serviço noturno 

2003 LILACS 

22. Cuidados paliativos: uma necessidade urgente 
na área de saúde 

2003 LILACS 

23. Enfermagem em cuidados paliativos 2003 LILACS 

24. A morte no contexto dos serviços de saúde. 2004 SciELO 

25. A moralidade dos cuidados paliativos. 2004 SciELO 

26. Uma perspectiva histórica do sofrimento 
humano: considerações Éticas no âmbito da saúde. 

2004 SciELO 

27.Participação nas atividades de cuidados 
paliativos a pacientes oncológicos  

2004 LILACS 

28. Uma análise do conceito de cuidados paliativos 
no Brasil 

2005 LILACS 

29. Pacientes portadores de feridas neoplásicas em 
serviços de cuidados paliativos: contribuições para 
a elaboração de protocolos de intervenção de 
enfermagem. 

2005 SciELO 
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30. O papel da fisioterapia nos cuidados paliativos 
a pacientes com câncer. 

2005 SciELO 

31. A Ética no cuidado durante o processo de 
morrer: relato de experiência. 

2005 SciELO 

32. Cuidados paliativos: aspectos bioéticos e 
assistência de enfermagem ao paciente com dor 

2005 LILACS 

33. Cuidados com o fim da vida: como abordar este 
difícil tema? 

2005 LILACS 

34. A finitude humana e a saúde publica 2006 SciELO 

35. Medicina paliativa: viejos conceptos: nuevos 
escenarios 

2006 LILACS 

36. Suporte ao paciente em cuidados paliativos em 
pediatria 

2006 LILACS 

Organização: OLIVEIRA, D. C., 2017 

            Dos 36 artigos científicos escolhidos, 1 trabalho  foi publicado em 2000, 3 em 2001, 5 em 
2002, 14 em 2003, 4 em 2004, 6 em 2005 e 3 em 2006, na atualidade houve um significativo aumento 
de publicações referentes a essa temática sobre os cuidados paliativos, mas neste trabalho foi 
focalizado publicações dos anos 2000 e 2006. Foram aplicados como fundamentos de incorporação 
os artigos que apresentavam as concepções dos cuidados paliativos, e pesquisas publicadas entre 
2000 e 2006. Por conseguinte, foram obtidos cerca de 50 artigos relativos aos cuidados paliativos, 
sendo descartado os que não obedeciam  o processo definido. Por ultimo, foram escolhidos 36 
artigos, sendo estruturados em forma de fichas que se encontravam as informações dos artigos para 
compreender as concepções sobre cuidados paliativos. 

Posteriormente foram realizados trabalhos de campo na Associação Presente para 
observação in loco, entrevistas com a Dra. Priscila Bernardina Miranda (Presidente da Associação), 
os usuários da instituição filantrópica,  e a equipe multiprofissional, além de registros fotográficos. 

 
 

Resultados e Discursões  

               Com relação aos perfis dos periódicos no qual foram publicados os artigos, ocorreu a 
hegemonia com a apresentação de obras pertinentes aos atuais ramos da saúde numa concepção 
multidisciplinar, não havendo campo específico. Por conseguinte, as perspectivas sobre cuidados 
paliativos constam nos 36 artigos foram as seguintes: qualidade de vida, a apresentação humanística 
e reconhecimento da vida, o falecer como processo natural, o controle e atenuação da dor e dos 
demais sinais, as questões éticas, a abordagem multidisciplinar, a comunicação, a prioridade do 
cuidado e atenção sobre a cura, a espiritualidade e o apoio no luto. Foi notável, nos trabalhos, que 
essas concepções estão intimamente interligadas e integradas. 
            Sobre a definição de cuidado paliativo, os artigos estudados ressaltam que a necessidade de 
cuidado paliativo não só acontece na etapa final da vida, mas em todas as etapas da vida e, durante 
o desenvolvimento das enfermidades crônicas-degenerativas. Dessa maneira, muitas das 
concepções dos cuidados paliativos são utilizadas também, em fases iniciais da enfermidade, em   
junção com as terapias essenciais ao processo patológico, por compreender que a enfermidade, 
desde o seu começo, ocasiona impactos em variados aspectos no doente no final da vida. Deste 
modo, algumas concepções  sobre os cuidados paliativos obtidos foram:  
             A Qualidade de vida: No momento em que não há mais a probabilidade de cura, o centro do 
cuidado e da atenção ao doente terminal é a procura pela qualidade de vida na fase da finitude, que 
deve ser atingido por intermédio da proteção, conforto, atenuação e do monitoramento dos sintomas, 
tendo auxílio espiritual, psicossocial e ajuda no momento de enlutamento, ou seja, é fornecer 
qualidade de vida para o enfermo e família, no final da vida. A perspectiva de qualidade de vida, 
como algo intensamente essencial para paciente e seus familiares, está exposto em todas as obras 
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estudadas, sendo o cuidado paliativo declarado como uma aproximação que aumenta a qualidade de 
vida. Segundo Pessini e Bertachini (2005, p. 496):  
 

A questão da qualidade de vida tem atraído grande interesse de pesquisa nos 
últimos anos, uma vez que é importante reconhecer que tal fato não é 
simplesmente uma medida de conforto físico ou de capacidade funcional. 
Trata-se, antes, de algo que somente pode ser definido pela pessoa doente, 
e que pode ser alterado significativamente ao longo do tempo. 

             A apresentação humanista e reconhecimento da vida: A perspectiva de natureza 
especificamente humanista e filosófica como piedade, simplicidade, integridade e apreciação da vida 
manifestaram nas obras pesquisadas, dando respaldo à filosofia de cuidados paliativos como uma 
atenção afetiva e eficaz, com a utilização de critérios e ações  que atendam e considerem  o paciente 
como sujeito social, que possui uma carga  de princípios pessoais, éticos, morais e  religiosos. A 
evidenciação da importância da vida traz  o principio de que cada um tem uma proposito e exerce 
uma função relevante na sociedade, significando o ato de viver como uma "dádiva de Deus” e toda 
sua proporção. Assim, afirma Menezes (2004, p.10), “[...] humanização do morrer”. Conforme Pessini 
e Bertachini (2005, p. 496), “um nível elevado de cuidado físico é certamente de vital importância, 
mas não suficiente em si mesmo. A pessoa humana não deve ser reduzida a uma mera entidade 
biológica”. 
             O falecer como processo natural: Considera-se que o falecimento é a nossa realidade 
inevitável, e mesmo com o desenvolvimento do conhecimento cientifico que se dedica prorrogar a 
vida. A morte sendo considerada como um fenômeno inato e normal, em que todo o seu sentido deve 
ser debatido e desmitificado com o dente terminal, seus familiares e o profissional, estabelecendo o 
fenômeno de morrer menos angustiante, compreendendo em um ambiente de tranquilidade. Contudo, 
temos que entender que somos seres que fazemos parte de um sistema no qual estamos sujeitos às 
etapas que são: o nascer, o crescer, o reproduzir e o morrer.  Conforme Pessini e Bertachini (2005), o 
que todos nós temos em comum é que em algum dia vamos falecer, e os cuidados paliativos 
possibilita uma finitude da vida de forma digna. 
            O controle e atenuação da dor e dos demais sinais: A percepção de um apropriado 
monitoramento e administração no abrandamento da dor e das demais manifestações da doença 
como objetivo principal dos cuidados paliativos manifestou em todos os artigos estudados. A dor 
aparece em pacientes que sofrem uma sucessão de incômodos de natureza física, psíquica, social e 
espiritual, por exemplo, as lesões cutâneas, odores desagradáveis, anorexia, insônia, fadiga, luto 
prévio, complicações econômicas, depressão, dentre outros. Pode se considerar que o suplicio que a 
dor causa ao doente no final da vida traz consequências em todas as esferas tanto física, mental, 
social e espiritual e afeta também os familiares e os profissionais de saúde.  
              Em vista disso, o controle e atenuação da dor e dos demais sinais da doença é um direito do 
paciente e um dever dos profissionais de saúde, que devem elaborar métodos para amenizar o 
suplicio ocasionado pela enfermidade. De acordo com Silva e Pimenta (2003, p. 110), “[...] os estudos 
evidenciam que a dor, quando não aliviada, limita o indivíduo nas atividades de vida diária, altera o 
apetite, o padrão de sono, a deambulação, a movimentação, o humor, o lazer, as atividades 
profissionais, sociais e familiares”. 
            As questões éticas: Nos artigos estudados manifestaram-se diversas considerações de 
especificidade ética, que está presente nos cuidados paliativos, como por exemplo, algumas das 
concepções são destacadas na filosofia paliativista, através deste existem cinco princípios éticos 
relevantes que constitui a medicina paliativa, são conhecidos de princípios da veracidade (expor 
sempre a realidade ao doente e familiares), do equilíbrio terapêutico (somente aplicar critérios 
terapêuticos úteis), do duplo efeito (os resultados favoráveis devem ser superiores aos 
desfavoráveis), da prevenção (prognosticar dificuldades e orientar os familiares), e do não abandono 
(ser compassivo sempre, guiando o doente e a família). Temas como integridade no modo de falecer, 
liberdade para estabelecer sobre a vida, não redução da vida ou prorrogar de forma artificial, 
favorecer a caridade, a não perversidade e a justiça, também estão presentes nas obras 
pesquisadas.  
             Refletindo sobre estes assuntos, pode-se considerar que os cuidados paliativos procura 
desenvolver a humanização na finitude da vida, por intermédio de ações que possibilita o morrer com 
integridade, orientado pelas concepções éticas de atenção a vida humana. Como Pessini e Bertachini 
(2005, p.498):  



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1414 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
As questões éticas envolvidas em cuidados paliativos baseiam-se no 
reconhecimento do fato de que o paciente incurável ou em fase terminal não 
é um resíduo biológico por quem nada mais pode ser feito, um ser 
necessitado de anestesia, cuja vida não deve ser prolongada 
desnecessariamente. Estamos sempre diante de uma pessoa e, como tal, 
capaz — até o momento final — de relacionamento, de tornar a vida uma 
experiência de crescimento e de plenitude. 

             A abordagem multidisciplinar: A noção de um comportamento multidisciplinar para com o 
paciente e seus familiares apresenta um fato fundamental na filosofia paliativista, uma vez que são 
cuidados orientados para as manifestações físicas, sociais, psicológicas e espirituais, precisando de 
variados profissionais para tratar e zelar. Por conseguinte, o método multidisciplinar é primordial, visto 
que ameniza as dificuldades do doente e de seus familiares, por envolver inúmeros aspectos deve 
ser observado e analisado sob várias óticas procurando estabelecer um tratamento homogêneo e que 
tenha a finalidade que busca a finitude da vida de forma digna para o doente e sua família. Conforme 
a Academia Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP (2012, p. 350), “[...] a atuação multiprofissional 
é essencial para que o paciente tenha qualidade de vida e uma sobrevida digna. Respeito, ética, 
sensibilidade e sinceridade devem sempre nortear a equipe durante o tratamento”. 
            A comunicação: As obras pesquisadas relatam a magnitude de uma comunicação tanto 
verbal  quanto não verbal, sincera entre o doente terminal, familiares  e grupo profissional. Nesta 
perspectiva, a comunicação é essencial no relacionamento terapêutico que ocorre entre a equipe de 
especialistas e o enfermo e a família, visando estabelecer um elo de auxilio e cooperação eficaz, 
numa atmosfera  apropriada, onde doente  e seus familiares sejam capaz de manifestar e confessar 
temores, preocupação e princípios. É de extrema importância que o especialista tenha uma conduta 
honesta e franca, promovendo noticias e informações objetivas e autênticas, para que a convivência 
profissional-paciente ocorra com segurança.  Segundo Moritz (2008, p. 424) comunicação: 

 

[...] é a transmissão de informação continua de uma pessoa para outra, sendo 
então compartilhada por ambos. Para que haja uma comunicação, é 
necessário que o destinatário da informação receba e a compreenda. A 
informação simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi comunicada; 
para tal, é necessário alinhar o transmissor e o receptor entre os participantes 
do processo. Na UTI, a comunicação é um processo que envolve a 
percepção do ambiente e do clima de trabalho, incluindo a comunicação não- 
verbal da equipe multiprofissional, até a interação médico/paciente e família. 
Estão envolvidos no processo de comunicação na UTI os pacientes, seus 
familiares ou qualquer pessoa com proximidade afetiva, os médicos, 
enfermeiros, psicólogos, religiosos e os demais membros da equipe 
multiprofissional.  

             A prioridade do cuidado e da atenção sobre a cura: Na filosofia da medicina paliativa, os 
cuidados paliativos são compreendidos como atenção pensada para o doente que não tem 
oportunidades terapêuticas, cuja não há mais possibilidade de cura, e que zelar torna-se uma 
prioridade. Por isso, o objetivo primordial da medicina paliativa é a atenção e a dedicação. Refletindo 
essa perspectiva pode inferir que a atenção e o cuidado devem ser separados da cura. As equipes de 
especialistas que acompanham o paciente em alguns casos preferem dar atenção à cura e quando a 
mesma não é atingida se considerada incapaz e deixa o cuidado em segundo plano. Sendo o cuidado 
de extrema essencial não só em momentos de finitude da vida, mas sim em todo viver. Com a 
atenção fica evidente o respeito e a dignidade humana para com o paciente. De acordo com Oliveira 
e Silva (2010), nesse momento, de assistência paliativa os profissionais devem possibilitar ao máximo 
autonomia para o paciente. 
            A espiritualidade e o apoio no luto: Tanto o paciente que está em faz final da vida quanto 
seus familiares, confrontam conteúdos de origem existencial, nos quais seus valores e princípios 
religiosos desempenham uma influente atuação no experienciar o processo de morte. Por este motivo 
manifesta a necessidade de atenuar o suplicio de natureza espiritual, ao longo da doença e também 
no luto, por intermédio da ajuda da equipe de profissionais.  
            Contudo o luto é constituído por um processo em retorno a ruptura da ligação com 
determinada pessoa, é a percepção da ausência, um fenômeno extremamente doloroso. Por este 
aspecto, o luto apresenta grande relevância na filosofia de cuidados paliativos e foco de sua 
atividade. Conforme Pessini e Bertachini (2005, p. 496), “[...] em cuidados paliativos a família é uma 
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unidade de cuidados; para tanto, as questões e dificuldades dos membros da família devem ser 
identificadas e trabalhadas. O cuidado com o luto se inicia bem antes do momento da morte do 
doente”. Já para Caponero (2008, p. 12):  

O luto é o processo de elaboração da perda de uma pessoa que sentimos 
próxima. As fases mais comuns nesse processo são o choque e a negação 
imediatos, as reações voláteis, a desorganização e desespero e, por fim, a 
reorganização. Como o diagnóstico, o luto também não começa de forma 
abrupta, com a morte. O processo de luto se inicia com a imaginação, ou 
constatação, de que a morte é uma potencialidade real. Nessas 
circunstâncias, não só as pessoas próximas desenvolvem reações de 
enlutamento frente ao doente, mas este também desenvolve uma reação de 
“luto invertido” composta basicamente pela elaboração das suas próprias 
perdas, e pela elaboração das mudanças no vínculo com o outro.  

            Através das observações in loco e questionários aplicados aos usuários dos serviços 
prestados pela Associação Presente. Percebeu-se que os pacientes utilizam  infraestrutura e 
atendimento de boa qualidade, e ainda que a Associação Presente tenha um pequeno numero de 
pacientes devido aos poucos meses de funcionamento direcionado especificamente para os cuidados 
paliativos que teve inicio em outubro de 2016, foi perceptível a melhoria dos pacientes. 
           Quando questionados sobre as atividades cotidianas realizadas e a autonomia foram 
unânimes em afirmar que após ter sido diagnosticado o câncer não puderam realizar suas práticas 
diárias básicas, e ainda afirmaram que se sentem incapazes, o paciente 1 chegou a utilizar o termo 
“[...] me sinto um inútil, por que sempre fui um homi trabalhador desde de molequim e hoje não 
consigo nem vestir uma roupa sozinho...”(SIC).   
           No momento em que foi perguntado a respeito da saúde houve algumas particularidades como 
na categoria “dor” todos falaram que sentem muitas dores e que atualmente estão tomando 
medicamentos; no quesito náuseas/enjoos ou vômitos o paciente 1 falou que sente mas, com pouca 
intensidade, os pacientes 2 e 3 disseram que não possuem esses sintomas; no parâmetro “falta de 
apetite e cansaço e/ou fraqueza” todos afirmaram que não tem sentido; já a categoria “falta de ar” 
nenhum possui; e a questão sobre “diarreia ou intestino preso” apenas o paciente 2 tem esta 
manifestação; e o ultimo ponto questionado sobre a saúde foi “ as alterações no sono” todos 
responderam que não observaram nenhuma mudança no sono. Segundo a Academia Nacional de 
Cuidados Paliativos – ANCP (2009, p.87), “[...] uma das importantes funções do sistema nervoso é 
fornecer informações sobre lesões corporais em potencial que são expressas pela dor. A percepção 
corporal da dor é denominada nocicepção”. 
          Na sexta pergunta realizada aos pacientes “Você tem autonomia para decidir seu final de 
vida?”, nenhum quis responder, foi notado que eles possuem uma esperança de que no final vão 
conseguir atingir o milagre da cura, por meio de suas crenças. Quanto a “escolha do tratamento” o 
paciente 1 não quis responder e os paciente 2 e 3 afirmaram que o tratamento do jeito que está 
sendo encaminhado está muito bom e que não possuem a capacidade de escolher o esquema de 
tratamento. Já na questão sobre o “apoio” de parentes e/ou amigos e a equipe de assistência foram 
unanimes em dizer que recebem o amparo de todas as pessoas mais próximas e obtêm cuidados e 
atenção da equipe multiprofissional da Associação Presente.   
          A indagação sobre a “comunicação com o médico” foi observado que os pacientes não gostam 
muito de falar sobre possíveis problemas financeiros e profissionais e somente o paciente 1 falou que 
dialoga sobre relações sociais em geral e familiares. Ao serem questionados cerca dos “efeitos 
psicológicos” todos falaram que se sentem calmos e no controle da situação uma vez que isso ajuda 
a ter uma maior ciência da real situação em que se encontram; já no quesito “ser otimista” apenas o 
paciente 3 relatou que atualmente se encontra muito otimista com a sua situação, mas se define 
como uma pessoa realista; e na categoria “tristeza” o paciente 3 afirmou que está muito triste com o 
momento vivenciado; quando foi exposta a pergunta sobre “medo de morrer” o paciente 1 preferiu o 
silencio e os outros pacientes responderam que não tem medo da morte. 
         O momento final foi destinado para que falassem o que quiser. Neste período, eles dialogaram  
principalmente sobre o deslocamento constante deles da cidade que residem para a cidade de 
Montes Claros/MG, cujo percurso é muito longo e cansativo e foi exposto o receio de deixar a família 
em especial os filhos no falecimento. Conforme ANCP (2009, p.322), “[...] a partir do diagnóstico de 
uma doença potencialmente mortal seguido pela evolução da enfermidade, paciente e família 
deparam-se com rupturas, limitações e privações”. 
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             Em entrevista com a equipe multiprofissional, a médica oncologista e presidente da 
Associação Presente, inforrmou que há 12 anos atua na instituição filantrópica.  E quando 
questionada sobre “a sua percepção sobre os cuidados paliativos” ela respondeu que é “Uma grande 

área da medicina capaz de levar acolhimento, conforto e dignidade a quem tem a vida ameaçada por uma 

doença incurável como é o câncer”. Marciel et al (2006,p. 12) apontam que: 
 

Cuidados paliativos são: cuidados ativos e integrais prestados a pacientes 
com doença progressiva e irreversível, com poucas chances de resposta a 
tratamento curativo, sendo fundamental o controle da dor e de outros 
sintomas através da prevenção do alivio do sofrimento físico, psicológico, 
social e espiritual. Cuidados prestados por equipes multiprofissionais, em 
ambientes hospitalar ou domiciliar, segundo níveis de diferenciação que 
devem incluir, ainda, o apoio à família e atenção ao luto. 

             Para a Psicóloga “os cuidados paliativos no Brasil é muito recente, que no Norte de Minas 
temos somente a Associação Presente, cujo atendimento é muito diferenciado dos atendimentos 
convencionais em tratamento de câncer, é fundamental, pois, a atenção paliativa valoriza a vida e 
que o objetivo é oferecer o cuidado com qualidade e respeito ao paciente”. Já para a Nutricionista é 
“é o apoio ao paciente  no aspecto físico, social, emocional e espiritual, não somente no processo do 
adoecimento, mas também no luto com os familiares”.   
           Posteriormente a presidente da Associação Presente explicou como é feito a seleção dos 
pacientes, informando que “Os pacientes procuram a Associação por eles próprios, uma vez que 
nenhum dos dois serviços de referência do tratamento do câncer disponibilizam ambulatório de 
Cuidados Paliativos”. Foi comentado também que a instituição presta atendimentos domiciliares 
sempre que necessário. E os principais procedimentos que são empregados no atendimento aos 
pacientes são o alivio da dor, fadiga, dispneia e caquexia. 
          Ainda em entrevista a Doutora Priscila comentou que “[...] além da dor, no dia a dia, outro 
problema enfrentado pelos enfermos é a desinformação, pois poucos profissionais se sentem 
confortáveis para partilhar a verdade do prognóstico com seus pacientes”. Quando feita a indagação 
sobre como é a aceitação dos pacientes frente ao processo final da vida, ela ressalta que  “[...] 
quando comunicado de maneira acolhedora, transparente e amorosa, os pacientes experimentam 
dor, lágrimas, mas são capazes de repensarem algumas escolhas e organizarem suas vidas, 
valorizando mais o tempo e os laços de amor”. 
          Foi questionado sobre a infraestrutura na Associação Presente para os cuidados paliativos aos 
pacientes se é adequada ou se ainda necessita de melhorias, ela complementa “[...] para o 

ambulatório sim. Mas, sonhamos em construir o primeiro hospice do interior de Minas Gerais”. Foi 

levantada a discursão acerca das principais dificuldades enfrentadas pela equipe no cuidado a 

esses pacientes na Associação Presente, a médica respondeu que “[...] a desinformação e o medo 
(do paciente sobre a morte e da família sobre o luto)”. .E já as os principais obstáculos para 
implementar a instituição  e como conseguiram contorna-los,  ela afirmou que foi “[...] o financeiro 
(ainda estamos enfrentando...por isso não começamos a obra ainda) e o outro cultural ( no Brasil, não 
conversamos sobre a morte)”. 
          Ao ser questionada, se ela tem conhecimento de outros locais no Norte de Minas onde 
funciona um hospice em Cuidados Paliativo,  ela afirmou que “[...] não existe, seremos o primeiro”. No 
final foi proposto na entrevista para falar sobre sua trajetória em cuidados paliativos (razões que 
motivaram esse cuidado), Segundo Doutora Priscila (2017), “[...] no dia da defesa do mestrado 
(08/12/2010), recusei o doutorado ao componente da banca por absoluto cansaço físico-mental. Ao 
chegar em casa havia um embrulho grande que era um presente de um paciente querido. Quando 
abri haviam 7 livros cujos temas eram sobre Cuidados Paliativos. Apaixonei-me por essa medicina 
humana, verdadeira, que permite vir a tona todas as emoções e oportunidades que a percepção da 
finitude nos traz. Devorei os livros em poucos dias e 2 meses depois (2011) iniciei um curso de pós-
graduação da Casa do Cuidar em São Paulo. Em 2012 fiz outro curso de 6 meses, de controle de 
sintomas e em 2014 fui para Harvard Medical School fazer nova pós-graduação em Cuidados 
Paliativos. Em 2015 abri o primeiro ambulatório de Cuidados Paliativos da cidade”.  
         Ainda conclui que “Amo os Cuidados Paliativos em especial porque ele me permite ser quem 
sou e cuido de seres humanos que não estão mais preocupados com imagem. Essas pessoas tem 
sede de vida, pois o tempo lhes urge e enquanto a morte não chega aprendem que é maravilhoso 
viver e celebrar a vida!”. 
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            Com base nas concepções expostas e nas atividades na Associação Presente, verifica-se que 
os cuidados paliativos não são direcionados exclusivamente para um tipo de doença especifico, que 
se dedica aos enfermos de todas as faixas etárias, a partir das necessidades particulares de todos os 
pacientes, as praticas realizadas na Associação Presente se dedica a doentes oncológicos carentes 
da região prestando atenção paliativista. As atividades de cuidados paliativos têm como objetivo 
principal adquirir a mais satisfatória qualidade plausível para cada doente na finitude da vida e seus 
familiares que implicam: no cuidado e auxilio no monitoramento e gestão dos sinais e a utilização de 
um comportamento totalizante tendo como foco as experiências vivenciadas pelo paciente e a sua 
realidade atual. Refere-se que há uma atenção e auxilio ao paciente na fase final da vida e familiares 
necessitando de uma comunicação sincera e humanitária por parte da equipe multiprofissional. 

 
Considerações Finais 
 
            À medida que o movimento filosófico comprometido com a atenuação do suplício do doente 
com enfermidades crescentes e aterrorizantes da conservação existencial, os Cuidados Paliativos se 
desenvolve com paradigmas científicos que apresenta os objetos de estudo que são: o processo 
saúde-doença, o cuidado e a atenção considerando a sua historia e dignidade do paciente. O auxilio 
paliativo valoriza a arte do zelar. 
            A partir dos trabalhos científicos estudados, as entrevistas na Associação Presente de Apoio a 
Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho, no Norte de Minas Gerais, foi possível constatar a 
relevância dos cuidados paliativos na assistência aos doentes carentes sem probabilidades 
terapêuticas curativas, no qual o processo de zelar é extremamente importante. Entretanto, mesmo 
com o auxilio, o paciente pode vivenciar temor, o isolamento ou o declínio da autoestima. A equipe 
multiprofissional da instituição filantrópica notam que, para além do controle dos sinais físicos, a 
ideologia dos cuidados paliativos se empenha com a qualidade e valorização da vida dos pacientes. 
            A atuação do grupo de especialistas em Cuidados Paliativos é fundamental, tratando sempre 
com ética e dignidade os pacientes. A comunicação verbal e a não verbal comprovam componentes 
substanciais à demarcação e a legitimação da autonomia dos pacientes sem expectativas curativas, e 
intensificam encaminhamento e habituação do processo terapêutico face às necessidades individuais 
e humanas. Neste contexto, a Associação Presente tem atuado no Norte de Minas Gerais com 
qualidade, para ajudar as necessidades dos pacientes carentes de modo humanizado, possibilitando 
atividades que assegurem uma sobrevida íntegra e a atenuação apropriada dos sinais físicos, 
psicológicos e espirituais, em concordância com a ideologia paliativista, entendendo que o paciente e 
seus familiares necessitam de amparo, cuidado e atenção. 
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Resumo 
A Hepatite Viral A (HVA) é uma doença hídrica e, de modo geral, transmitida pela via fecal-oral por 
meio da água e de alimentos contaminados. Esse agravo é relacionado a regiões economicamente 
menos desenvolvidas, onde a prevalência da doença é alta em ambientes sem acesso adequado aos 
serviços de água e esgoto. No Distrito Federal a Hepatite A apresenta média endemicidade. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um estudo ecológico sobre o perfil epidemiológico dos casos 
notificados de HVA na região de Sobradinho/DF entre os anos de 2007 e 2015 a partir de um foco 
epidemiológico, sob a ótica de fatores ambientais e sociais. Esses parâmetros foram importantes para 
a realização de um diagnóstico local. Foram identificados e georreferenciados 50 casos positivos 
registrados sistema de notificação e destes, 48 pertenciam à área de estudo. O padrão espacial do 
agravo na região indicou que a maioria dos casos ocorreram em ambientes urbanizados, 
classificados em áreas urbanas e ou periurbanas e 39,54% dos notificados pertenciam à faixa etária 
entre 6 e 10 anos. Em relação aos aspectos ambientais, a maior parte das notificações vincularam-se 
à altitude entre 1051 e 1100 metros, altimetria média quando comparada a toda a área de estudo. A 
utilização do mapa de densidade Kernel mostrou três áreas de concentração dos casos nas áreas 
periféricas de Sobradinho, Sobradinho II e Setor de Mansões de Sobradinho. O estudo confirmou a 
importância dos fatores socioambientais para a caracterização das áreas de notificação do agravo.  
 
Palavras chave: Hepatite A. Epidemiologia. Análise Ambiental 
 
 
Abstract 
Hepatitis A is a waterborne disease transmitted via the fecal-oral route through water and 
contaminated food. This is related to economically less developed regions, where the prevalence of 
the disease is high in environments without adequate access to water and sewage services. In the 
Federal District, hepatitis A presents medium endemicity. The objective of this study was to carry out 
an ecological study on the epidemiological profile of the reported cases of HVA in the Sobradinho / DF 
region between 2007 and 2015 from an epidemiological focus, from the perspective of environmental 
and social factors. These parameters were important for conducting a local diagnosis. 50 positive 
cases were identified and georeferenced, of which 48 belonged to the study area. The spatial pattern 
of the disease in the region indicated that the majority of the cases occurred in urbanized 
environments, classified in urban and periurban areas and 39.54% of those reported belonged to the 
age group between 6 and 10 years. Regarding environmental aspects, most of the notifications were 
linked to altitude between 1051 and 1100 meters, average altimetry when compared to the entire 
study area. The use of the Kernel density map showed three areas of concentration of cases in the 
outlying areas of Sobradinho, Sobradinho II and Sobradinho and Setor de Mansões. The study 
confirmed the importance of socio-environmental factors for the characterization of the areas of 
notification of the complaint. 
 
Key words: Hepatitis A. Epidemiology. Environmental analysis 
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Introdução 

 
A Hepatite A é considerada uma infecção viral com distribuição mundial, transmitida principalmente 
pela via fecal-oral através da água e de alimentos contaminados. O agravo acomete em geral 
populações de regiões economicamente menos desenvolvidas, de baixos índices de saneamento e 
níveis de escolaridade (JACOBSEN, 2010). O vírus da Hepatite A (HAV, família Picornaviridae, 
gênero Hepatovirus) se localiza no meio ambiente e suas partículas podem ser estáveis por dias ou 
meses em água potável, água do mar, esgoto ou solo contaminado (SOBSEY, 1998; MEDRONHO 
2003). 
 
A forma de apresentação do agravo é esporádica e epidêmica e no passado, houve a tendência a 
recorrências cíclicas de epidemias de Hepatite A. Nos países em desenvolvimento e em lugares onde 
o saneamento é pobre e/ou deficitário, a infecção é comum e surge em pessoas com idade mais 
jovem. A infecção em geral é benigna e são raros os casos em que há evolução para formas mais 
agudas (OPAS, 1987).  
 
A distribuição espacial e temporal de casos de uma determinada doença, nas áreas urbanas, pode 
sofrer a influência de fatores geográficos, climáticos, biológicos e antrópicos. As estatísticas de casos 
de doenças e suas co-variáveis são disponibilizadas em dados agregados, baseadas em unidades 
geopolíticas. Estas podem ser limitadas por setores censitários, bairros ou regiões administrativas 
(FORTES et al. 2004). 
 
Estudos de soroprevalência indicam que o Distrito Federal é uma região de média endemicidade para 
Hepatite A. Na unidade federativa, assim como em outras regiões do Brasil, há uma associação 
inversa entre a soropositividade para o anti-HAV e as condições socioeconômicas no nível de área.  
As áreas onde a média de anos estudados é baixa e onde a cobertura da rede oficial de 
abastecimento de água ou da coleta de lixo é baixa tornam-se alvos prioritários para ações de 
controle do agravo (PEREIRA et al. 2010). 

 
Definição e contextualização da área de estudo  

 
O Distrito Federal, segundo o último censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, tem uma população 
de 2.570.160 habitantes, distribuídas nas 31 regiões administrativas ao longo de 5787,8 km² de 
extensão com uma população predominantemente urbana. A região de Sobradinho, localizada na 
porção norte do DF compreende uma área de três regiões administrativas: Sobradinho, Sobradinho II 
e Fercal (Mapa 1). 
 

 

Mapa 14 - Área de estudo e a hidrografia local.  
Fonte: SITURB/SEGETH.  
Elaboração: Alexandre Sauma da Silva, 2016. 
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Este trabalho se propõe a realizar um estudo ecológico sobre a os casos de Hepatite A na região de 
Sobradinho por meio da distribuição espaço-temporal. Entende-se por estudo ecológico o estudo 
epidemiológico em que as unidades de análises e as variáveis preditivas correspondem ao nível 
populacional e não ao nível individual (CASTELLANOS, 1998). 
 
Hepatite A 
 
As hepatites virais são causadas por diferentes agentes etiológicos. Sua distribuição é universal e 
tem um comum o hepatotropismo.  Existem muitas semelhanças entre as hepatites no quesito clínico-
laboratorial, porém elas se diferem quanto à epidemiologia e à sua evolução (FERREIRA; SILVEIRA, 
2004). As Hepatites virais são provocadas por diferentes vírus hepatotrópicos e varia de acordo com 
o agente etiológico. Os indivíduos infectados podem ter complicações agudas e crônicas de infecção 
(BRASIL, 2010). As hepatites virais são doenças causadas por agentes etiológicos diversos, de 
distribuição universal e têm em comum o hepatotropismo e são semelhantes do ponto de vista 
clínico-laboratorial, porém se distinguem epidemiologicamente quanto à sua evolução (FERREIRA; 
SILVEIRA, 2004). 
 
A Hepatite A é transmitida pelo vírus A (VHA) e é considerada uma doença viral aguda.  Assim como 
outras doenças como a Leptospirose, pode ser uma contraída por meio de veiculação hídrica. 
Também pode ser adquirida por meio do contato fecal-oral, além de ser incidente em regiões de más 
condições sanitárias e higiênicas (BRASIL, 2009). 
 
A distribuição da Hepatite A é universal, sendo endêmica em muitas regiões. A prevalência da 
infecção depende do grau de higiene e das facilidades sanitárias disponíveis para as populações 
(PEREIRA; GONÇALVES, 2003) 
 
O vírus da Hepatite A (VHA) é o principal agente etiológico de hepatite, causando morbidez em 
países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O vírus da Hepatite A é extremamente estável, transmitido 
pela via fecal-oral e de pessoa a pessoa pela comida ou água contaminada (VILLAR; DE PAULA; 
GASPAR, 2002). A Hepatite A é transmitida pelo vírus A (VHA) e é considerada uma doença viral 
aguda.  Assim como outras doenças como a Leptospirose, pode ser uma contraída por meio de 
veiculação hídrica. Também pode ser adquirida por meio do contato fecal-oral, além de ser incidente 
em regiões de más condições sanitárias e higiênicas. (BRASIL, 2009). 
 
A distribuição da Hepatite A é universal, sendo endêmica em muitas regiões. A prevalência da 
infecção depende do grau de higiene e das facilidades sanitárias disponíveis para as populações 
(PEREIRA; GONÇALVES, 2003). 
 
A transmissão de Hepatite A em países subdesenvolvidos ocorre pela ingestão de água, alimentos e 
objetos contaminados, após os oito meses de idade, pois nesse momento os anticorpos maternos 
começam a desaparecer. Nos países em desenvolvimento ou nos países desenvolvidos a 
transmissão precoce da doença diminui à medida que as condições higiênicas melhoram (PEREIRA; 
GONÇALVES, 2003). O HVA é altamente endêmico em países onde as condições sanitárias não são 
satisfatórias. Somente no ano de 2013 o vírus da Hepatite A causou a morte de 14.900 pessoas em 
todo o mundo (WHO, 2016).  
 
A Hepatite A é uma doença comumente vinculada às questões sanitárias nas quais a população de 
uma determinada região está inserida. De acordo com Santos et al. (2002) a melhora nas condições 
sanitárias e o fornecimento de água de melhor qualidade foram responsáveis pela queda do nível 
endêmico da doença em muitos países em desenvolvimento. 
 
O Brasil apresenta elevados índices de transmissão de Hepatites A em decorrência das deficientes 
condições de saneamento básico para uma representativa parte da população, inclusive em grandes 
centros urbanos (SANTOS et al., 2005). 
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Procedimentos Executados 
 
Análise ambiental e social 

 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, desenvolvida na região de Sobradinho - DF, na qual estão 
inseridas três regiões administrativas: Sobradinho (RA V), Sobradinho II (RA XVII) e Fercal (RA 
XXXI).  
 
O método adotado para o desenvolvimento da pesquisa é o ecológico consiste na estruturação de 
dados sobre os casos notificados e confirmados de Hepatite A. Para tanto, são essenciais as 
informações do agravo e também informações relacionadas ao universo da doença como forma de 
subsidiar uma análise de contexto local do contágio do HVA. 
 
Para o desenvolvimento do trabalho foram observados aspectos ambientais e sociais para a 
construção do perfil epidemiológico dos casos de Hepatite A na região da área de estudo. A primeira 
etapa consistiu na elaboração e análise Modelo Digital de Terreno (DEM) e de um Mapa de 
Declividade da região. O Modelo Digital do Terreno (MDT), também conhecido como Digital Elevation 
Model pode ser definido como uma representação numérica ou digital de elevação do todo ou de 
parte da superfície terrestre, dada como uma função de localização geográfica (O’CALLAGHAN; 
MARK, 1984). 
 
Os dados digitais de elevação são armazenados em um dos seguintes formatos: dados de ponto de 
elevação sobre uma grade regular ou uma rede integrada irregular, ou ainda contornos armazenados 
em um gráfico de linha digital. Cada formato oferece vantagens para aplicações, mas o formato em 
grade é mais comumente utilizado (ZHANG; MONTGOMERY, 1994).  
 
De acordo com Schmidt & Dikau (1999) a partir dos MDE’s podem ser gerados outros dados 
derivados, relativos à parâmetros como declividade, orientação de vertente, aspecto do terreno, entre 
outros. Esses dados geomorfométricos são importantes para o entendimento da dinâmica do terreno, 
e também no auxílio à compreensão de diversos processos geológicos, geomorfológicos e 
hidrológicos. 
 
A metodologia aplicada para a elaboração do Modelo Digital de Terreno consiste na utilização de 
cartas topográficas do Sistema Cartográfico do Distrito Federal (SICAD), referentes à restituição do 
levantamento aerofotogramétrico feito pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) em 2009, 
do qual foi gerada a base de dados georreferenciada. O levantamento aerofotogramétrico gerou uma 
cartografia na escala 1:10.000, dividida em 244 folhas. 
 
Foram utilizados três dados gerados pela restituição para a elaboração do MDT: curvas de nível com 
equidistância de 5 metros, pontos cotados e hidrografia. Esses três arquivos foram obtidos da base 
do Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal – SITURB. A interpolação foi feita a 
partir da ferramenta Topo To Raster, da extensão Spatial Analyst no software ArcGIS Desktop 10. 
 
A modelagem gerada representa a poligonal oficial da região administrativa de Sobradinho. 
Considerou-se um limite maior de extrapolação da poligonal para que não houvesse a interferência 
de dados, como, por exemplo, no limite norte da RA: como Sobradinho faz divisa com o município 
goiano de Planaltina de Goiás e não foram utilizadas informações desta região, optou-se por 
considerar apenas os dados existentes no Distrito Federal para a modelagem. Após a elaboração do 
MDT, foi gerado o mapa de declividade por meio do módulo Spatial Analyst do ArcGIS. 
 
Para o presente estudo utilizou-se como parâmetro de análise do perfil socioeconômico dos setores 
censitários do IBGE, com adaptação. De acordo com Ximenes et al. (1999) o uso de setores 
censitários como unidade espacial de análise para estudos tem como vantagem a representação do 
nível mais desagregado de dados populacionais e socioeconômicos. Esses dados são coletados 
sistemática e periodicamente, em nível nacional.  
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Partindo do pressuposto que o Distrito Federal apresenta características únicas em relação aos 
demais estados e municípios brasileiros, e a área de estudo abrange regiões administrativas do DF, 
optou-se pela utilização dos setores censitários do IBGE como unidade de agregação de dados. 
Os casos positivos de notificação de Hepatite A na região de Sobradinho abrange 40 setores 
censitários (mapa 18). Os maiores setores censitários da área de estudo correspondem às áreas 
rurais, as quais apresentam baixa densidade populacional. 

 
Nas análises socioeconômicas dos setores censitários (SC), foram considerados dois agrupamentos 
para o estudo: o primeiro, correspondente aos setores censitários em que houve notificação de casos 
de Hepatite A e o grupo de setores censitários em que não houve confirmação/ e ou notificação de 
casos de Hepatite A. Considerou-se, também, o número total de moradores notificados pelo Censo 
2010, de acordo com as variáveis expostas para análise, quais foram: sexo, escolaridade, acesso ao 
serviço de água, acesso à energia elétrica, acesso à coleta de lixo, acesso à rede de esgoto e renda . 
Tais delineamentos foram definidos para melhor identificar a população dos setores censitários com 
casos confirmados de Hepatite A em relação ao total de setores censitários da área de estudo. O 
limite delineado foi o da restrição à área da poligonal das três regiões administrativas: Sobradinho, 
Sobradinho II e Fercal. 
 

Mapeamento dos focos de lixo 

 

Esta etapa consistiu no processo de mapeamento das áreas de foco de depósito de lixo na região 
administrativa de Sobradinho.  O objetivo do trabalho é verificar os focos de lixo na região de estudo a 
fim de dar subsídios à análise ambiental da região de Sobradinho e sua vinculação ou não com a 
incidência de casos de Hepatite A. 
 
Por meio de uma análise visual com uso de imagens aerofotogramétricas da TERRACAP com 
resolução espacial de 1 metro e 0,23 centímetros, foram gerados arquivos denominados “Focos de 
Lixo” subsidiados pelo levantamento aéreo nos anos de 2009, 2013, 2014 e 2015. Para cada ano foi 
gerado um arquivo shapefile contendo arquivos vetoriais em formato de polígonos para os 
respectivos anos. Foram identificados os seguintes focos de lixo e a respectiva área total por metro 
quadrado (tabela 10).  

 

                          Tabela 17 - Focos de lixo.  

 

         ANO 

NÚMERO DE FOCOS 

DE LIXO 

 

ÁREA (m²)  

        2009    73 16017 

        2013    83 11115 

        2014    97 22552 

        2015    69 14608 

             Fonte: elaboração do autor. 

 
O mapeamento dos focos de lixo foi importante para a elaboração de uma análise ambiental da área 
de estudo, visto que a Hepatite A é uma doença que é relacionada ao contexto do meio ambiente. A 
relação entre os focos de lixo e os locais notificados com o vírus HVA não é diretamente interligada. A 
menor distância entre essas duas variáveis foi de 81 metros, e a maior, 5976 metros. Ou seja, pode-
se ter uma distância considerável entre a residência do notificado e o foco de lixo. Entretanto, esse 
mapeamento faz-se necessário para a caracterização do meio habitado pelos moradores da região. 
Esse mapeamento revelou a predominância de depósito irregular de lixo nas áreas periféricas e 
limítrofes das zonas urbanas, onde também ocorrem os casos de HVA. Destaca-se que em áreas 
urbanas onde não há depósitos de lixo praticamente não houve registro de casos de HVA. Com o uso 
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da ferramenta de estimativa de densidade Kernel (mapa 2) foi possível relacionar os focos de lixo 
com o georreferenciamento do endereço dos notificados com Hepatite A. 

 
Mapa 2 – Mapa de Densidade Kernel em relação aos focos de lixo.  
Fonte: SITURB;SES/DF,  
Elaboração: Alexandre Sauma da Silva, 2016. 

 
Análise epidemiológica 
 
Na etapa posterior ocorreu o georreferenciamento dos casos notificados positivamente para Hepatite 
A a partir do banco de dados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, entre os anos 

2007 e 2015. Esse banco alimenta informações para o Sistema de Informações de Notificação de 

Agravos à Saúde – SINAN, do Ministério da Saúde.  
 
Primeiramente, o foco do estudo foi georreferenciar o endereço dos notificados confirmados com a 
Hepatite A, de forma que esses dados pudessem ser relacionados com os aspectos socioambientais 
em um contexto de local. 
 
Foram desconsiderados e excluídos os dados que apresentavam inconsistência e incompletude, 
como por exemplo: falta de dados que possibilitassem a localização exata o endereço do notificado, 
como a ausência de conjunto e/ ou casa e campos em branco. Dessa forma, todas as informações 
que não apresentaram consistência e sem grau de confiabilidade para a espacialização foram 
descartadas. Foram rejeitados 3 casos devido à impossibilidade de se localizar o endereço do 
notificado ou pela ausência dessa informação no banco de dados. Ocorreu a análise da distribuição 
dos casos de Hepatite A por idade, sexo e fonte. 
 
O banco de dados epidemiológicos disponibilizado abrange todas as Hepatites virais. Assim, foram 
selecionados os casos positivos e confirmados para a Hepatite A. Quanto à região da área de estudo, 
foram selecionados os casos registrados pelos centros de saúde locais: Centro de Saúde 01(CSS 
01), Centro de Saúde 02(CSS 02), ambos em Sobradinho, e Centro de Saúde 03 (CSS 03), em 
Sobradinho II, e postos de saúde na região da Fercal.  
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Considerando as características existentes na geração e manutenção do banco, foram 
desconsiderados os dados ignorados e/ou em branco no campo “Classificação Etiológica”, além das 
informações inconclusivas no campo “Classificação Final”. 
 
Com a finalidade de se analisar somente os casos confirmados e gerar um grau maior de 
confiabilidade para o manejo dos dados, as notificações selecionadas se basearam na classificação 
etiológica do Vírus A e na confirmação laboratorial do mesmo. 
 
Com o intuito de verificar o padrão da distribuição espacial dos casos confirmados de Hepatite A, foi 
gerado o mapa de Densidade Kernel com a indicação das áreas de maior ocorrência dos casos do 
agravo. A estimativa Kernel é uma técnica de interpolação exploratória cujo resultado é uma 
superfície de densidade para a identificação visual de “áreas quentes”. A ocorrência de uma área 
quente diz respeito à concentração de eventos, indicando uma aglomeração em uma distribuição 
espacial (ANDRADE et. al, 2007). Em modelagem, o estimador de Kernel tem a função de gerar uma 
grade em que cada célula tem um valor de intensidade, densidade, razão entre atributos etc. O 
resultado do valor obtido será uma medida de influência das amostras na célula (CARNEIRO, 2005). 
O mapa de Kensidade Kernel também foi utilizado para verificar os focos de lixo mapeados para 
subsidiar a análise ambiental da distribuição das notificações de Hepatite A. 

 
 
Resultados e discussões 

Mdt e os casos de hepatite A 

 

O Modelo Digital de Terreno (mapa 3) mostra a espacialização das notificações por 
endereço dos notificados em toda a área do estudo de casos entre Sobradinho é percebida uma 
variação altimétrica entre os dois núcleos urbanos principais, onde há concentração dos casos. 

 
Mapa 3 - MDT com os casos confirmados de hepatite A.  
Fonte: SITURB. 

Elaboração: Alexandre Sauma da Silva, 2016. 

A região de Sobradinho é reconhecida por sua variação altimétrica decorrente de uma morfologia 
acentuada do terreno e a maioria dos casos concentra-se em áreas de média altitude, considerando 
os valores mínimos e máximos de altimetria da região (tabela 1). A concentração é eminente em 
áreas urbanas, com alguns casos isolados em áreas rurais. Portanto, a disposição das moradias é 
um fator essencial para compreender a alocação dos casos na área de estudo. 
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Tabela 18 – Notificação dos casos a partir da altimetria.  

Altimetria (Metros) Casos 

900-950 3 

1001-1050 5 

1051-1100 26 

1101-1150 9 

1151-1200 5 

Total 48  
Fonte: SITURB; SES/DF. 

 

Declividade 

 

O Mapa de Declividade foi gerado a partir do MDT pela ferramenta Spatial Analyst do software 
ArcGIS Desktop (mapa 4). Optou-se por elaborar o mapa em porcentagens, de acordo com a 
classificação da EMBRAPA (1979). A predominância dos casos ocorreu em ambientes de relevo 
suave-ondulado (66,6% dos casos), seguido de revelo plano (25%) e ondulado (8,33%). 

 

 
Mapa 4 - Declividade e os casos confirmados de Hepatite A.  
Fonte: SITURB;SES/DF.  
Elaboração: Alexandre Sauma da Silva, 2016. 

A série temporal dos casos de Hepatite A por meio georreferenciamento do endereço notificado 
apresenta a confirmação de Hepatite A entre os anos de 2007 e 2015. O maior número de casos 
notificados de Hepatite A ocorreu entre os anos de 2008 e 2009. Esse aumento no número de casos 
em relação ao último ano corrobora com os estudos de Tauil et al. (2009), que revelaram um grande 
aumento de notificações do agravo no município de Luziânia, região do entorno do Distrito Federal. 
Há destaque para os casos os casos da região de Sobradinho II conhecida como Vila Rabelo, local já 
conhecido por seus problemas de habitação em áreas de eminente risco de desabamento (GDF, 
2012). 
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Análise temporal 
 

Embora a disposição do agravo seja espalhada e variada ao longo do limite das RA’s durante o 
período de estudo (mapa 5), a maior parte dos casos ocorreu em áreas de consolidação mais novas 
e em locais de altitude intermediária. Não houve notificação de casos nas quadras residenciais 
consolidadas de Sobradinho localizadas em altimetria mais elevada (Quadras 13 a 18). Porém, em 
áreas próximas a essas quadras, houve notificação de 3 casos em áreas de maior altimetria e em 
processo de consolidação urbana, como identificou-se no Setor Habitacional Nova Colina e no Setor 
Habitacional Alto da Boa Vista. Os gráficos 1 e 2 apresentam a distribuição de casos confirmados de 
Hepatite A por ano e por mês, respectivamente. 

 

 
Mapa 5 – Espacialização dos casos confirmados de Hepatite A entre 2007 e 2015.  

              Fonte: SITURB;SES/DF. 

              Elaboração: Alexandre Sauma da Silva, 2016. 
 

 
 
Gráfico 4 e 2 - Número de casos notificados por ano e distribuição por mês.  
Fonte: SES/DF. 
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A espacialização dos dados de casos notificados e confirmados de Hepatite A mostrou uma 
tendência à ocorrência nas áreas urbanizadas de Sobradinho e Sobradinho II. Por meio da 
observação das fotografias áreas foram identificados poucos casos na Fercal, área 
preponderantemente rural.  As notificações foram divididas por zonas: urbana, rural e periurbana, de 
acordo com a ficha de notificação de Hepatites do SINAN/Ministério da Saúde.  
 
As áreas urbanas são presentes em 14 casos de 50, equivalente a 28% dos casos totais notificados. 
As zonas rurais comportam 6 casos (12% dos casos). A maioria das notificações pertence a 
endereços localizados em zonas periurbanas, com 60% dos casos. 
 
A maior parte dos casos notificados é relacionada aos locais de habitação consolidados e/ou em 
processo de consolidação, conforme análise visual da aerofotos. A existência de Hepatite A em áreas 
urbanizadas como Sobradinho e Sobradinho II pode estar relacionada a problemas ambientais, como 
por exemplo, o acúmulo de lixo e a falta de saneamento básico em torno das áreas mapeadas 
combinada com a concentração da população na região mais urbanizada da RA.  

 

Perfil epidemiológico 

Os dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal indicaram maior inclinação à ocorrência de 
Hepatite A entre a faixa de idade (tabela 2) entre 6 e 10 anos com 19 ocorrências, correspondente a 
39,58% dos casos. A segunda faixa etária de maior ocorrência de Hepatite A refere-se às idades 
entre 11 e 15 anos, com 11 casos confirmados (22,91%) do total. A média de idade dos notificados foi 
de 14,5 anos e o desvio padrão foi de 15,73. Em relação à mediana, o valor encontrado corresponde 
a 9 anos. 
 
Essas taxas corroboram com os valores encontrados na literatura, onde a prevalência aos anticorpos 
anti-HVA é alta em crianças e adolescentes em famílias e baixa ou muito baixa renda (PEREIRA; 
FERREIRA, 2004). 
 
Como fonte de contaminação, o banco de dados da Secretaria de Saúde indicou um pouco além da 
metade dos casos oriundos por ingestão de água ou alimento (54,16%). A fonte de infecção foi 
ignorada por 37,50% dos casos. 
 
Tabela 19 - Perfil epidemiológico por faixa etária.  

Faixa etária Quantidade de Casos Porcentagem 

1 – 5 ANOS 7 14,58% 

6-10 ANOS 19 39,58% 

11-15 ANOS 11 22,91% 

16-20 ANOS 5 10,41% 

21- 50 ANOS 3 6,25% 

ACIMA DE 50 ANOS 3 6,25% 

TOTAL 48 100% 

Fonte: SES/DF 

 
Estimador Kernel 

Optou-se pela utilização do estimador Kernel para o presente estudo. Foi elaborado o Mapa de 
Kernel para o período histórico de casos confirmados entre de 2007 e 2015 na área de estudo por 
meio do software ArcGIS, com os dados interpolados em células de 20 metros. Foram instituídas 5 
classes para melhor visualizar e diferenciar os hot spots das áreas de maior incidência. 
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O mapa indica três zonas principais de concentração dos casos nas regiões administrativas de 
Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (mapa 6). A primeira e maior zona de concentração de casos 
concentra-se entre a Rodovia DF 150 e Sobradinho II, sendo integrante da poligonal desta localidade. 
A área é caracterizada por uma ocupação urbana mais recente, em geral, loteamentos irregulares de 
menor renda. De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, 
instituído pela Lei Complementar nº 854, de 10 de outubro de 2012 a região está inserida nas Áreas 
de Regularização de Interesse Específico – ARINE Contagem I e Área de Regularização de Interesse 
Social – ARIS Buritis. 

 
A segunda zona de maior concentração localiza-se no Setor de Mansões de Sobradinho. Esta região 
é se caracteriza pela presença de condomínios e áreas de risco em seu entorno. Sob o limite norte 
encontram-se as áreas de maiores riscos ambientais da região. A região nas proximidades de Vila 
Rabelo é bastante susceptível a problemas ambientais, pois a ocupação desordenada gerou e gera 
riscos à região, como o desabamento e riscos de erosão. 

 
A terceira zona está presente nas quadras residenciais de Sobradinho, onde a concentração está 
principalmente nas quadras ímpares, região de menor altimetria e mais próxima a Sobradinho II e ao 
Ribeirão Sobradinho. Na região administrativa da Fercal houve casos isolados, em comunidades 
rurais afastadas (Lobeiral) e áreas de maior consolidação urbana (comunidades Engenho Velho e 
Expansão Alto Bela Vista). A maioria dos casos de Hepatite A das três áreas ocorreu em ambientes 
periféricos, próximo ao limite das zonas urbanas. 

 
Mapa 6 – Mapa de Densidade Kernel para os casos notificados de Hepatite A.  

                Fonte: SITURB;SES/DF. 
                  Elaboração: Alexandre Sauma da Silva, 2016. 

 

Análise do perfil socioeconomico por setores censitários 
 
Quando os setores censitários notificados com Hepatite A são analisados de acordo com a população 
residente nesse desses locais, pode-se verificar a predominânicia de casos em áreas de maior 
densidade populacional, com 45,83% ou 22 casos em setores cuja população se encontra na faixa de 
moradia entre 818 e 1740 indivíduos (mapa 7). Em 8 casos (16,66% do total) estão localizados 
setores censitários com população entre 626 e 818 pessoas. Cerca de 22,91% dos setores 
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censitários notificados abrangem áreas com população entre 522 a 626 habitantes. Os setores 
censitários com as menores taxas de moradores apresentam as menores percentagens de casos 
confirmados de Hepatite A: 4 casos para os setores censitários cuja população se encontra na faixa 
de 354 a 522 moradores ( 8,33%) e 3 casos (6,25%) para os setores censitários com baixa densidade 
populacional, entre 0 e 354 moradores. 

 
Portanto, a maior parte dos moradores notificados com Hepatite A residem em setores censitários de 
maior número de moradores. A maioria desses setores também compreendem áreas menores, 
normalmente vinculadadas à áreas mais urbanizadas. Numa outra perspectiva, os setores censitários 
que apresentam um número menor de moradores estão localizados em áreas maiores, com 
predomínio de zonas rurais. 

 
No período correspondente às notificações confirmadas de casos de hepatite A na região de 
Sobradinho, cerca de 17,70% dos moradores residiam em setores censitários onde houve esses 
agravos.  
Cerca de 52% dos casos confirmados vinculam-se ao sexo feminino e 47,70% ao sexo masculino. 
Essa taxa corrobora para os padrões levantados pelo IBGE no Censo 2010 e nas pesquisas da 
PDAD da CODEPLAN, na qual há um predomínio de pessoas do sexo feminino habitantes da área de 
estudo. 

 
Mapa 7 –- Mapa dos setores censitários e a população total.  
Fonte:IBGE;SES/DF.  
Elaboração: Alexandre Sauma da Silva, 2016. 

 
Os dados do IBGE referentes à escolaridade da população consistiram no ordenamento presente na 
Lei de Diretrizes e Bases – LDB, na qual a escolaridade é dividida em três classes: Educação Infantil 
(EI), Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM) com a separação por sexo. Ao se comparar o 
percentual da população dividida dessas três classes entre os setores censitários notificados com 
casos de Hepatite A e aqueles setores sem notificação, percebe-se uma equivalência nos números. 
Essa variável considerou o total de moradores. 
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Na educação infantil, 17,62% dos moradores do sexo masculino que residem em áreas notificadas 
encontram-se nessa faixa escolar, enquanto 15,14% dos residentes nos setores não notificados estão 
nessa estrutura educacional. Quanto ao sexo feminino, há uma equivalência de proporção de 
moradores nesse estágio educacional: 17,25% das moradoras de setores censitários notificados 
frequentam a escola no ensino infantil, enquanto 17, 62% dizem respeito àquelas estudantes 
moradoras dos setores não notificados. 

 
Em relação ao ensino fundamental, 24,81% de pessoas do sexo feminino residentes em setores 
notificados estão nesse extrato educacional, enquanto 24,72% das mulheres moradoras de setores 
não notificados estão no EF. O sexo masculino é representado por 24,72% para os residentes nos 
setores notificados por Hepatite e 25,71% para aqueles vinculados a áreas sem notificação. 

 
No ensino médio o perfil do sexo masculino residente em setores confirmados com Hepatite A 
corresponde e 8,32% do total e 8,43% nos locais sem notificação do agravo. Quanto ao sexo 
feminino, as taxas são de 8,29% do sexo feminino cursando o ensino médio e residente em áreas 
notificadas e 8,38% nos setores censitários sem confirmação de Hepatite A. 
Segundo dados do Censo 2010, do total de moradores em setores censitários com casos de Hepatite 
A, cerca de 97,3 % têm fornecimento de água distribuída para rede oficial, e 2.64% dos moradores 
têm acesso à água por meio de poços artesianos. Esses índices diferem em relação aos setores 
censitários sem notificação de HVA: 89,7% dos moradores são abastecidos pela rede oficial e cerca 
de 10,2% são abastecidos por poços artesianos. 

 
Esses índices são melhores do que aqueles encontrados no Brasil. De acordo com Confalonieri et al 
(2008), o percentual de abastecimento de água no país nas áreas urbanas subiu 4,5 pontos 
percentuais entre 1991 e 2003, de 87 para 91,4%. 
 
Ao se considerar as recentes pesquisas da PDAD da CODEPLAN, cujo foco é a área urbana, os 
índices são ainda mais elevados: de acordo com a pesquisa, Sobradinho tem 96,46% das residências 
em áreas urbanas abastecidas pela rede geral. Sobradinho II apresenta o percentual de 89,48% de 
cobertura enquanto a região administrativa da Fercal tem 93,60% de acesso à rede oficial. 
 
Quando se trata do uso de posso artesiano nas áreas urbanizadas, Sobradinho apresenta 3,57% dos 
morados com esse tipo de acesso à água. Sobradinho II mostra um percentual um pouco mais 
elevado, com 6,01% enquanto a Fercal é atendida por poços artesianos em 3,80%. 
 
Esses indicadores permitem avaliar um percentual elevado de assistência à rede oficial de 
fornecimento de água, ao menos nas áreas urbanas pela pesquisa domiciliar da CODEPLAN. 
Entretanto, ao se estudar a região por setores censitários, ainda há uma discrepância entre os locais 
notificados por Hepatite A e aqueles não notificados: nas regiões confirmadas com o agravo 
apresenta cerca de 7,62% a menos dos domicílios é coberta pelo abastecimento oficial, enquanto 
ocorre o inverso no abastecimento por poços. 
 
Os dados dos setores censitários referentes ao acesso ao fornecimento de energia elétrica indicam 
que a região afetada pela notificação de Hepatite A mostra um percentual de 78,9% do total de 
domicílios com acesso ao sistema oficial de energia elétrica. Há também o quantitativo de 17,2 % de 
residências com medidor comum em suas residências e 2,94% não têm medidor comum. Apenas 
0,18% dos habitantes não possuem acesso à energia elétrica. 
 
Quando comparados aos outros setores censitários da área de estudos os percentuais diferem: 
82,21% dos moradores de domicílios têm energia elétrica, sendo 15,08% com medidores comuns nas 
residências e 2,45% sem medidores comuns e 0,25% não têm abastecimento de energia elétrica em 
suas residências.  
 
Nota-se, portanto, uma pequena diferença nas taxas de fornecimento de energia elétrica. Os setores 
censitários com casos de Hepatite A apresentaram um valor inferior na taxa de acesso à energia 
elétrica comparada aos setores não notificados. Esse diagnóstico confirma estudos anteriores de 
literatura nos quais a infraestrutura é um fator importante para a análise de regiões mais propensas à 
ocorrência de casos de Hepatite A. 
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A população total, no quesito lixo coletado na área de estudo, corresponde à 158633 habitantes. As 
áreas atingidas pela confirmação de notificados com HVA possuem um total de 27709 moradores 
com sistema de coleta de lixo, correspondente à 17,42% do total da população da área de estudo. A 
taxa de 82, 53% de moradores com acesso à coleta de lixo abarca os setores censitários sem 
notificação de casos de Hepatite A durante o período do estudo. 
 
De acordo com dados do SLU (2016) a região de Sobradinho é contemplada pela coleta 
convencional. A coleta seletiva é contemplada nas áreas urbanas de Sobradinho e Sobradinho II, 
porém as áreas rurais e a região administrativa da Fercal não são atendidas para esse serviço.  
 
Apesar da existência de serviços regulares de coleta e gestão de resíduos sólidos, o mapeamento 
dos focos de lixo identificou a deposição de resíduos principalmente nas áreas periféricas da área de 
estudo, próximo à área urbanizada. 
 
O estudo do Censo 2010 apresentou duas variáveis quanto ao esgotamento sanitário vinculados às 
residências: Rede Geral e Fossa Séptica.  Do total de moradores em áreas notificadas, 62,58% são 
atendidos pela rede oficial de esgotamento sanitário e 37,41% pessoas residem em moradias com 
esgoto por fossa. Os índices de acesso à Rede Geral diminuem quando comparados aos setores 
censitários sem notificação, pois atinge um total de 57, 41% dos moradores. O acesso à fossa 
séptica, ao contrário, tem um aumento percentual, com 42,64% dos residentes com esse tipo de 
esgotamento em suas residências. Quase todos os setores censitários pertencem a zonas urbanas, 
fato que pode ser um indício para explicar porque os locais com notificações de Hepatite A 
apresentaram taxas proporcionais melhores de acesso à rede oficial de esgoto. Essa situação pode 
ser confirmada pelos trabalhos da Pesquisa Domiciliar de Amostra de Domicílios - PDAD da 
CODEPLAN (2011;2013;2015) o qual confirma as melhores taxas em ambientes urbanos em relação 
aos rurais. O estudo também confirma a alta porcentagem de acesso aos serviços públicos de água e 
esgoto no Distrito Federal. 
 
A distribuição de renda por setor censitário no CENSO 2010 estabeleceu 7 níveis de rendimento para 
a população. Verificou-se a predominância de uma distribuição de renda com melhores rendimentos 
nos setores censitários onde não houve confirmação de casos de Hepatite A. Os setores censitários 
com casos de HVA apresentam índices inferiores de renda. 
 
A maior parte da população dos setores censitários com casos notificados apresentou uma renda de 
até 3 salários mínimos como rendimento mensal, correspondente à 71,66% do total dos setores 
selecionados. Essa proporção representa 59,89% nos demais setores censitários da área de estudo. 
Cerca de 10,27% da população têm rendimentos de até 5 salários mínimos, contra 12,28% nas 
outras áreas. 
 
Quando a renda é de até 10 salários mínimos, 12, 35% da população com setores notificados com o 
agravo são remuneradas nessa faixa de remuneração, contra 17,18% nas demais regiões estudadas. 
Na faixa de remuneração de até 15 salários mínimos, 2,93% dos moradores da região notificada 
apresentam essa renda e 4,45% nos outros setores. 
 
Um percentual de 1,61% dos moradores de áreas notificadas recebe até 20 salários mínimos, 
diferente das áreas não notificadas, onde 3,40% da população têm rendimentos com o mesmo nível 
salarial. Para aqueles que recebem acima de 20 salários mínimos e pertencem aos setores 
censitários com casos de Hepatite A o percentual foi de 0,89%, abaixo dos 2,40% relacionados à 
população dos outros setores censitários. A notificação de moradores sem rendimentos representou 
0, 26% nos setores notificados e 0,33% nos setores não notificados. 
 
A distribuição percentual de renda dos moradores de Sobradinho indica rendimentos maiores para 
aqueles residentes em setores censitários sem notificação por Hepatite A quando comparados aos 
locais notificados. 
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Considerações finais 

 
Os resultados da pesquisa de dissertação permitiram analisar a contextualização das áreas onde 
houve casos confirmados de Hepatite A na região de Sobradinho. Os fatores ambientais e sociais 
formaram importantes bases para essas análises dentro da área de estudo. 
 
Sob o viés dessas categorias de análises pode-se inferir que os fatores citados são importantes para 
a caracterização e contextualização local ou do endereço dos notificados por Hepatite A. Os dados 
ambientais relativos ao MDT e à Declividade nas zonas urbanas mostraram-se relevantes para a 
compreensão do padrão de ocupação do território. A análise dos setores censitários foi importante 
para identificar as diferenças socioambientais existentes dentro de uma mesma região administrativa 
 
A predominância de casos de Hepatite A em áreas urbanas ou periurbanas confirmou a característica 
do agravo em locais urbanizados e de maior concentração populacional e de piores condições 
socioeconômicas, conforme foi possível identificar na literatura. Em regiões mais pobres localizadas 
próximas ou dentro de zonas rurais o número de notificações foi pequeno. Exemplo disso está na 
Fercal, onde as 3 notificações registradas foram relacionadas a áreas urbanas. A região contemplou 
apenas 6.25% do total de casos, apesar de apresentar níveis de renda e de infraestrutura inferiores 
às das regiões administrativas de Sobradinho e Sobradinho II. Como comparação, as duas 
localidades citadas tiveram 19 e 26 notificações, respectivamente, entre 2007 e 2015.  
 
As informações contidas nas fichas de notificação foram subsídios importantes para entender o 
padrão de distribuição espacial dos casos de Hepatite A por meio da metodologia adotada na área de 
estudo. O Distrito Federal ainda é uma unidade da federação pouco estudada em relação às 
pesquisas epidemiológicas em Hepatite A e este ainda é um desafio a ser enfrentado no campo da 
epidemiologia. Para perspectivas futuras sugere-se um aprofundamento da relação entre a 
epidemiologia e a Hepatite A em outras áreas ou regiões administrativas do DF, a fim de se verificar e 
comparar o padrão de distribuição da doença em outros locais na unidade federativa. 
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Resumo 
Este estudo tem o objetivo de discutir sobre a real disponibilidade dos recursos hídricos, assim como 
seu impacto afeta a saúde humana. Dentre os autores pesquisados para a constituição conceitual 
deste trabalho, destacaram-se: Jacqueline Campos Borba de Carvalho. (2011), Paulina Maria Porto 
Silva Cavalcanti, (2010), José de Sena Pereira Junior (2004), Régis da Silva Pereira (2004) e Sérgio 
R. A. Soares (2002). A metodologia adotada para essa artigo foi uma pesquisa exploratória de caráter 
bibliográfico sobre as atividades humanas, a degradação ambiental, a disponibilidade e demanda dos 
recursos hídricos, os despejos urbanos e industriais como fontes de contaminação dos recursos 
hídricos e as doenças que podem ser causadas pela água contaminada no organismo humano. 
Conclui-se que é de fundamental importância a tomada de consciência ambiental pela sociedade e 
governo visando preservar os recursos para as gerações atuais e futuras a fim de se evitar o estresse 
máximo do sistema hídrico, já previsto para um futuro muito próximo no Brasil. 
 
Palavras chave: Recursos hídricos. Degradação ambiental. Efeitos na Saúde. 
 

 
Abstract 
This study aims to discuss the real availability of water resources, as well as their impact affects 
human health. Among the authors researched for the conceptual constitution of this work, the 
following stand out: Jacqueline Campos Borba de Carvalho. (2005), Paulina Maria Porto Silva 
Cavalcanti, (2010), José de Sena Pereira Junior (2004), Régis da Silva Pereira (2004) and Sérgio R. 
A. Soares (2002). The methodology adopted for this article was an exploratory bibliographic research 
on human activities, environmental degradation, availability and demand of water resources, urban 
and industrial evictions as sources of contamination of water resources and diseases that can be 
caused by Contaminated water in the human body. It is concluded that it is of fundamental importance 
the environmental awareness of society and government in order to preserve resources for present 
and future generations in order to avoid the maximum stress of the water system, already foreseen for 
a very near future in Brazil 
 
Key works: Water resources. Ambient degradation. Effects on Health. 
 
 
Introdução 

 
A água é reconhecida como é um elemento natural e universal, sendo utilizada em todo o 

mundo como um recurso fundamental para a existência da vida no planeta Terra. Nas últimas 
décadas, tanto no plano local quanto global, a humanidade vem sendo prejudicada por meio das 
mãos do homem pelo mau uso dos recursos hídricos.  

Os especialistas de diversas áreas no mundo inteiro já sinalizam uma diminuição 
considerável dos recursos hídricos em todo o mundo causado pela degradação e o desperdício. 
Apesar do Brasil possui a vantagem de dispor de água em abundância, no entanto, vem 
apresentando riscos de enfrentar uma grande crise pela falta de água, já perceptível, dentre outros 
problemas os relacionados à saúde pública.  

As necessidades de saúde da população são muito mais amplas do que as que podem ser 
satisfeitas com a garantia da cobertura dos serviços de saúde. Os problemas da saúde estão ligados 
à: precariedade do sistema de água e de esgotos sanitários e industriais; ao uso abusivo de 
defensivos agrícolas; na inadequação das soluções utilizadas para o destino do lixo; na ausência ou 
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insuficiência de medidas de proteção contra enchentes, erosão e desproteção dos mananciais; e nos 
níveis de poluição e contaminação hídrica, atmosférica, do solo, do subsolo e alimentar.  

Em suma, este trabalho tem como objetivo geral, discutir sobre a real disponibilidade dos 
recursos hídricos, assim como seu impacto afeta a saúde humana. Como base para esta pesquisa foi 
desenvolvido uma revisão bibliográfica, sobre o tema: recursos hídricos e sua qualidade para garantir 
a saúde humana, com o intuito de investigar a real disponibilidade dos recursos hídricos e o reflexo 
da degradação destes na saúde humana.  

A água é uma fonte essencial para a vida no planeta e, especialmente para o homem, já que 
é utilizada para tudo: uso doméstico, industrial, agrícola, saneamento etc. Contudo, a má distribuição 
e degradação é uma realidade. Para reverter isso, faz-se necessário apresentar informações 
contextualizadas que contribuam para que as pessoas adquiram mais conhecimentos e uma nova 
consciência sobre o uso racional dos recursos hídricos.  

A base para o desenvolvimento deste trabalho foi através de uma revisão bibliográfica sobre 
o tema, com a finalidade de expor as pesquisas e publicações que se encontram a disposição em 
livros, artigos, teses, bem como em sites oficiais acessíveis na internet, com o objetivo de amparar 
minhas convicções. Para isso, foram utilizados como referências as obras de autores tais como: 
Jacqueline Campos Borba de Carvalho, Paulina Maria Porto Silva Cavalcanti, José de Sena Pereira 
Junior, Régis da Silva Pereira e Sérgio R. A. Soares, além de documentos oficiais disponibilizados 
virtualmente, tais como Agenda 21 e UNESCO. 

Assim sendo, o interesse pelo tema do presente trabalho surgiu no X Curso de Reeditor 
Ambiental, promovido pelo Instituto Brasília Ambiental- IBRAM, realizado nas dependências da 
Estação Ecológica de Águas Emendadas na Região Administrativa de Planaltina no Distrito Federal, 
aonde foi possível verificar pessoalmente os malefícios acarretados pela degradação e escassez dos 
recursos hídricos. 

Esta pesquisa tem como finalidade despertar a sociedade para os perigos e os futuros 
problemas, para que se conscientizem, propondo assim, ações para que cada um contribua para esta 
mudança, pois o que predomina é a cultura do desperdício e da degradação. Nesse sentido, cabe 
introduzir novos hábitos em relação ao uso consciente da água com ações simples que pode ser 
realizadas dentro de casa, tais como: fechar a torneira ao escovar os dentes e não jogar lixos em 
afluentes de rios entre outros, para garantir o bem-estar e a sobrevivência da humanidade. 

 
 

Atividade humana e degradação ambiental 
 

O homem ao longo do tempo foi ampliando sua capacidade de intervir na natureza e suas 
atividades foram se tornando desfavoráveis em relação a sua preservação. Outro fator agravante 
para o desequilíbrio ambiental é a densidade populacional que, primeiramente acarreta uma 
intolerância do meio ambiente devido ao excesso de exploração e consumo além de suas 
capacidades. Esse desequilíbrio ocasionado pelo crescimento da população e consequentemente da 
produção industrial que gera resíduos de qualquer tipo (sólidos, líquidos ou gasosos) e o consumo 
excessivo causa produção de dejetos sem reaproveitamento e sem destino apropriado.  

Branco (2006) destaca que o termo recurso hídrico é a consideração da água como bem 
econômico, mas, nem toda a água da Terra é, necessariamente, um recurso hídrico, de acordo com o 
seu uso, nem sempre tem valor econômico. 

A Água por ser um recurso renovável em abundância há quem acredite que seu ciclo natural 
não chega ao fim. Mas o homem interfere no ciclo da água, não que ele não participe, mas sim, 
interrompendo na qualidade da mesma. Pois conforme Pereira (2004), os principais impactos 
ocasionados nos recursos aquáticos estão associados às doenças causadas por organismos e aos 
resíduos despejados sem tratamento nas águas. 

Rattner (2009 apud Carvalho, 2011) afirma que a poluição crescente nas águas por despejo 
de resíduos, dejetos industriais e materiais orgânicos adicionados aos lançamentos de esgotos não 
tratados ocasionam impactos eutróficos nocivos sobre a fauna, a flora e aos próprios seres humanos 
gerando a degradação ambiental.  

Referente ao aumento da população, Carvalho (2000) ressalta que o rápido aumento da 
população de baixa renda nas periferias carentes de serviços essenciais de saneamento gera 
poluição concentrada, sérios problemas com deposição de lixo, assoreamento dos corpos d’água e 
consequente diminuição das velocidades de escoamento das águas.  

A cada ano que se passa mais problemas estão surgindo no planeta ou piorando os já 
existentes. Isto se dá em consequência do constante acréscimo populacional verifica-se a ampliação 
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dos meios urbanos, os quais juntos acarretam num enorme consumo de produtos que acarretam 
numa vasta quantidade de lixo, com uma má adequação para o final desses dejetos que acabam em 
corpos hídricos, poluindo tudo e trazendo doenças. 
 
 
Disponibilidade e escassez de recursos hídricos: uma resposta ao descontrole social 

 
Victorino (2007) destaca a água como o maior e precioso recurso natural responsável pela 

origem da vida e sua sustentação no nosso planeta Terra. Mas alerta! Infelizmente só temos água 
potável em apenas 0,03% do total de água do planeta. O autor ainda aponta o Brasil como um país 
privilegiado em termos de disponibilidade de água, pois conta com 28% da disponibilidade sul-
americana e de 12% das reservas de água do mundo. Em território brasileiro, 72% da água doce 
estão localizadas na bacia amazônica. 

Conforme especificado na Agenda 21 (2014), à medida que as populações e as atividades 
econômicas crescem, muitos países atingem rapidamente condições de escassez de água ou se 
defrontam com limites para o desenvolvimento econômico. A demanda de água aumenta 
rapidamente, com 70-80% exigidos para a irrigação, menos de 20% para a indústria, e apenas 6% 
para consumo doméstico. 

Em relação à falta de água no planeta, Paz (2000) chama a atenção para 26 países, dentre 
eles: Israel, Jordânia, Líbia, Iraque, Argélia, Cabo Verde, Etiópia, Iraque, Hungria, França e Espanha. 
O escritor afirma que esses países agonizam com a seca crônica. Contudo, Paz ainda destaca que 
no Brasil a ocorrência mais frequente de seca reside no Nordeste, enquanto problemas sérios de 
abastecimento em outras regiões já são identificados e conhecidos. 

A escassez de água está se tornando uma realidade em várias regiões do Planeta. De acordo 
com Pereira Junior (2004), a escassez é mais intensa onde é mais necessária, pois as regiões pobres 
são, em geral, as mais secas. A falta de água não se limita mais aos desertos, mas, também a 
regiões onde não esperadas que ocorressem essas crises. 

Apesar de o Brasil ser o país mais rico do mundo em relação à água potável, Cavalcanti 
(2010) nos alerta que sua situação é desfavorável, tendo em vista a desigualdade na distribuição de 
seus recursos hídricos, pois, há uma abundância de água nas regiões Centro-Oeste e Norte, 
contrastando com os problemas de escassez na região Nordeste e os conflitos do uso dos poucos 
recursos hídricos no Sul e Sudeste, regiões muito populosas, contrapondo com regiões pouco 
populosas com abundancia de água. 

Mesmo com o grande aumento da população nas últimas décadas o consumo doméstico de 
água não ultrapassa o consumo de água com as irrigações de plantações, com o uso da água na 
pecuária especialmente com gado de corte e, nas indústrias em geral. Mas nas torneiras das casas a 
cada dia que passa, diminui a quantidade e a qualidade da água que chegam. 

De acordo com a Agenda 21 (2014); 
 
[...] Os problemas mais graves que afetam a qualidade da água de rios e lagos 
ocorrem nas diferentes situações: de esgotos domésticos tratados de forma 
inadequada; de controles inadequados dos efluentes industriais; da perda e 
destruição das bacias de captação; da localização errônea de unidades 
industriais, do desmatamento, da agricultura migratória sem controle e de 
práticas agrícolas deficientes. Nesse sentido, os ecossistemas aquáticos estão 
sendo alterados, e as fontes vivas de água doce estão ameaçadas. 
 

Além desse descompasso da demanda e oferta da água pelo o Brasil acrescentam-se os 
fenômenos climáticos naturais e o desenvolvimento populacional que acarretam ainda mais a 
dificuldade ao acesso da água. 

Em relação à crise da água, Tucci (2008) destaca dentre suas principais causas; a intensa 
urbanização, o aumentando da demanda pela água, a ampliação da descarga de recursos hídricos 
contaminados e a grandes demandas de água para abastecimento e desenvolvimento econômico e 
social. 

 Essas causas avolumam as fontes de contaminação, aonde Cavalcanti (2010) acrescenta 
que o aumento da população humana e sua tecnologia, derivam grandiosos impactos, como: 
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Produção de efluentes domésticos; erosão seguida de alteração da paisagem 
pela agricultura, pela urbanização e pelo reflorestamento; alteração de canais 
de rios e margens de lagos por meio de diques, canalização, drenagem e 
inundações de áreas alagavam e dragagem para navegação; super colheitas 
de recursos biológicos; e proliferação de agentes químicos tóxicos específicos 
ou não. 
 

 Com o intuito de apoiar as alegações de Cavalcanti (2010), Carvalho (2011) nos afirma que 
tais impactos se constituem em modificações prejudiciais ao meio ambiente do planeta. Dentro da 
ideia do senso comum, a poluição pode incluir vários processos de alterações ambientais, com as 
contaminações bacteriológicas e químicas, eutrofização225 e assoreamento.  

A água é um patrimônio mundial comum. O acesso à água potável a cada dia fica mais difícil 
e com elevados custos para comercializar e entregar nas mãos do consumidor de forma adequada. E 
como a cada dia esse recurso hídrico se encontra mais escasso e caro, menos pessoas de baixa 
renda terão acesso a uma boa água de qualidade.  

Conforme Selborne (2001) o déficit de água é um produto da modificação ambiental cujo 
processo encontra-se acelerado, atinge a saúde humana não somente pela falta de água para o 
consumo, principal consequência da escassez de água, mas também por doenças e pela queda da 
produção de alimentos, o que gera tensões sociais e políticas.  

As águas da Terra se encontram em constantes movimentos, formando um ciclo hidrológico 
que consiste em algumas variáveis regionais. Conforme Branco (2006) se caracterizam como as 
precipitações, a evapotranspiração, o escoamento superficial e a infiltração para um chamado 
balanço hídrico. Enquanto o consumo de água não exceder a capacidade de renovação natural dos 
aquíferos e eles não forem poluídos, poderão ser utilizados indefinidamente. 

No entanto, Pereira Júnior (2004) afirma que o aumento contínuo do consumo de água já 
esgotou a capacidade de regeneração natural dos recursos hídricos em diversas regiões do mundo. 
O autor acrescenta que além do crescimento da população a industrialização agrava mais ainda a 
poluição dos corpos de água e das águas marítimas costeiras já atingindo a maioria dos cursos de 
água situados em regiões densamente povoadas ou industrializadas. 

É fato que a população mundial vem crescendo rapidamente no decorrer dos últimos séculos, 
e consequentemente, o consumo de água para suprir suas necessidades foi elevado a níveis 
maiores. Diante disso, inúmeros rios deixaram de chegar ao mar. Ou seja, a água doce está se 
esgotando com desperdícios, má utilização, além da crescente contaminação dos lençóis freáticos, 
pois são problemas causados pelo desconhecimento da maneira correta do uso dos mananciais. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB teve como objetivo encaminhar uma 
solução permanente e realista para eliminar o déficit do abastecimento de água e do esgotamento 
sanitário. Mas na prestação do serviço de abastecimento de água pelas entidades continuou elevado, 
com aproximadamente 12 milhões de residências no País sem acesso à rede geral, com muitos 
problemas críticos de abastecimento e instalações em regiões mais precárias. Assim, o Governo 
Federal encontrou dificuldades em cumprir as metas por ele estipuladas, mesmo agregando os 
resultados da contribuição dos serviços municipais de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário prestado pelos municípios. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

Os diferentes usos da água causam impactos complexos com efeitos diretos e indiretos na 
saúde humana, no abastecimento público e na qualidade de vida das populações humanas, como 
também na biodiversidade. 

 
 

Poluição hídrica e os efeitos na saúde 
 

No Brasil o crescimento urbano nas últimas décadas se deu nas regiões metropolitanas com 
grande concentração populacional produzindo uma competição pelos mesmos recursos naturais.  

Com o aumento da população, os impactos exercidos pelo homem e suas tecnologias, 
segundo Morais (2002) vêm gerando o consumo de recursos naturais em ritmo mais acelerado do que 
eles podem ser renovados pelo sistema ecológico, mas, com os perigos de colheita de recursos 
biológicos que podem vim com uma proliferação de agentes químicos tóxicos específicos ou não. 

                                                           
225

 É induzida pelo homem e pode ter diferentes origens, como: efluentes domésticos, industriais, agrícolas, incluindo ainda os 
efluentes de sistemas de criação de organismos aquáticos. (MACEDO, 2010). 
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A contaminação das águas e o aumento das doenças de veiculação hídrica estão relacionados 

com o saneamento básico e suas condições inadequadas de tratamento das águas contaminadas por 
vários processos. Um dos problemas mais sérios é o da contaminação das águas por substâncias 
orgânicas, tais como os esgotos domésticos e industriais que são lançados sem tratamento nos cursos 
d’água, causando múltiplos impactos, de formas diretas ou indiretas na saúde humana. 

A respeito disso Morais (2002) ainda alega que, o homem pode vir com materiais mais tóxicos 
poluindo ainda mais o sistema ecológico, criando um desequilíbrio ambiental. Sendo geradores de 
produtos residuais em quantidades maiores do que o que podem serrem absorvidas pelo ciclo natural 
de nutrientes, criando um acumula de produção de efluentes226, normalmente despejados em lugares 
impróprios. 

De acordo com o Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, com o título de "O Desafio do Desenvolvimento Sustentável" (1991):  

 
A urbanização acelerada e concentrada é a causa do maior número de 
problemas, em menos de cinquenta anos, a sociedade brasileira deixou de ser 
rural e tornou-se urbana, então, atualmente, mais de um terço de nossa 
população reside em grandes metrópoles, com mais de 1 milhão de habitantes, 
e mais de quatro décimos, nas demais áreas urbanas. 
 

Fica claro que uma grande concentração urbana sobrecarrega os corpos hídricos gerando 
consequentemente a degradação comprometendo a qualidade e o consumo da água para suprir as 
necessidades básicas humanas. 

Conforme Pereira Junior (2004) várias regiões utilizam a águas além de sua capacidade tanto 
em quantidade como em qualidade, provocando problemas relacionados ao uso e preservação dos 
recursos hídricos. Tais desperdícios estão presentes em áreas urbanizadas, áreas de industrialização 
intensa e nas regiões agrícolas mais desenvolvidas. 

Com relação aos problemas associados à poluição hídrica, o Atlas Brasil (2010) cita que eles 
são mais evidentes em grandes municípios que sofrem uma enorme pressão das ocupações urbanas 
sobre os mananciais que abastecem os públicos e os lançamentos de esgotos sem tratamento afetam 
diretamente a qualidade das águas das captações. 

Em relação aos dejetos urbanos, Carvalho (2011) pontua que os mesmos contêm resíduos 
variados com uma quantidade considerável de matéria em suspensão, metais pesados e cloro 
procedente da dispersão de sais nas ruas. Tendo altos índices de produtos domésticos ocasionando 
uma sobrecarga no oxigênio da água. 

Ressalta-se que os esgotos domésticos, os industriais e as águas pluviais são as principais 
fontes de poluição das águas. Segundo a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA 
(2007) existem diferentes origens de fontes de poluição das águas, as mais frequentes são as que 
prejudicam seu uso e trazem as maiores consequências negativas para qualidade de vida das pessoas 
e para o meio ambiente. 

Os principais agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas são as bactérias 
patogênicas, os vírus e as parasitas. As bactérias patogênicas encontradas na água e/ou alimentos 
constituem uma das principais fontes de morbidade e mortalidade (TRATA BRASIL, 2015). 

       Acrescenta Pereira (2004), a água pode ser infectada por organismos patogênicos, 
existentes nos esgotos. Assim, ela pode conter: 

 
a) bactérias: provocam infecções intestinais epidérmicas e endêmicas (febre 
tifoide, cólera, shigelose, salmonelas, leptospirose);  
b) vírus: provocam hepatites e infecções nos olhos;  
c) protozoários: responsáveis pelas amebíases e giardíases;  
d) vermes: esquistossomose e outras infestações. (PEREIRA, 2004). 
 

Nas águas que se encontram organismos patogênicos que possuem misturas de substâncias 
químicas no ambiente são chamados de efluentes genotóxicos227. Carvalho (2011) relata que por 
serem substancias químicas complexas são realizadas analises químicas que podem identificar os 
efluentes para descobrir a real potencialidade do perigo à saúde humana. 

                                                           
226

 São os resíduos provenientes das indústrias, dos esgotos e das redes pluviais, que são lançados no meio ambiente, na 
forma de líquidos ou de gases.  
227

 São agentes que interagem com o DNA produzindo alterações em sua estrutura ou função e quando essas alterações se 
fixam de forma capaz de serem transmitidas, denominam-se mutações, que podem causar doenças tanto no indivíduo como 
nos seus descendentes. 
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Por essa razão é necessário o controle dos fatores do meio físico para combater os efeitos 

danosos para a saúde. Trata Brasil (2015) conceitua saneamento como sendo; 
 
O conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar 
a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a 
atividade econômica. 

  

A qualidade da água ficou de lado por longo tempo no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde 
(2006) o déficit na cobertura da população brasileira com sistemas de abastecimento de água dirigiu as 
políticas de saneamento para o atendimento da demanda reprimida, com a implantação e a ampliação 
de sistemas.  

De acordo com Trata Brasil (2015) no Brasil: 
 
O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido 
pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas 
pluviais. 
 

Entretanto, nem todos os brasileiros tem acesso ao saneamento básico como nos apresenta 
os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2014): 

 
a) Abastecimento de água: 5.114 municípios urbanos, com uma população de 
168,0 milhões de habitantes, assegurando uma representatividade de 91,8% 
em relação ao total de munícipios de 98,0% em relação à população urbana do 
Brasil. 
b) Esgotamento sanitário: 4.030 municípios urbanos, com uma população de 
158,5 milhões de habitantes, uma representatividade de 72,4% em relação ao 
total de municípios de 92,5% em relação a população urbana do Brasil. 
 

Para Selborne (2001), estima-se que 80% de todas as enfermidades e mais de um terço dos 
óbitos nos países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada. Ou seja, 
a cada 14 segundos morre uma criança vitima de doenças hídricas.  

Assim, o homem vem degradando os recursos hídricos e provocando sua escassez em várias 
regiões devido ao seu uso incorreto que vai desde o simples desperdício doméstico, uso industrial 
errado e contaminação por agrotóxicos. Deste modo, é preciso constatar qual é a real disponibilidade 
dos recursos hídricos e o reflexo de sua degradação na saúde humana. Pois a escassez e degradação 
da água afetam diretamente a saúde humana. Principalmente com consumo de água não potável e o 
contato com saneamento inadequado que causam várias doenças: a Cólera, a Amebíase e a 
Gastroenterite, ocorrendo a sua transmissão pela via fecal-oral - mãos, alimentos ou água 
contaminados. 

 
 

Considerações Finais 
 

A água é um bem naturalmente renovável, entretanto a preocupação com o desgaste e 
escassez dos recursos hídricos deixou de ser uma luta apenas de ambientalistas e naturalistas, 
passando a ser um sério problema de calamidade pública. Isto porque, o aumento populacional tem 
ocorrido em níveis mais elevados aos suportados pela natureza, o que na prática, resulta em um 
tempo curto, numa falha no sistema hídrico, já que a água, como a fonte de riqueza da vida, tornou-
se a número um das causas de doenças humanas.  

Este trabalho tem como objetivo geral, discutir sobre a real disponibilidade dos recursos 
hídricos, assim como seu impacto afeta a saúde humana. 

Apesar das pesquisas que objetivam a diagnosticar e tratar dos ambientes aquáticos 
degradados ter aumentado nos últimos tempos, ainda não existem soluções instantâneas que 
possam resolver esse problema ambiental. Nesse sentido, o meio mais eficaz de evitar a grande crise 
de água é o desenvolvimento de uma consciência ambiental na sociedade. Porque atualmente, 
precisamos criar uma nova cultura, novos hábitos em relação ao uso consciente da água com a 
finalidade de garantir o próprio bem-estar e a sobrevivência da humanidade. Devemos cultivar a 
preocupação para com as próximas gerações e com a natureza, pois, todos têm direito ao um meio 
ambiente sadio. 
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Conforme visto anteriormente, a Lei nº. 11.445/2007, que dá o direito a todos o desfruto do 

conjunto de serviços de esgotamento sanitário, de infraestruturas e instalações operacionais de 
abastecimento de água, de drenagem urbana e limpeza urbana, de manejos de resíduos sólidos e 
águas pluviais em todo território brasileiro, não está sendo cumprida na íntegra em por suas Regiões. 

Portanto, diante das perspectivas apresentadas sobre o tema “DESGASTES DOS 
RECURSOS HÍDRICOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE HUMANA”, almeja-se contribuir 
com as pesquisas relacionadas à educação ambiental e saúde, principalmente relacionada ao 
saneamento básico, porque a população ainda tem pouco conhecimento acerca da percepção 
ambiental. 

Em suma, apesar de a água ser um bem indispensável e a responsável pela origem vida 
humana, é o maior e mais precioso recurso natural para suas necessidades primordiais. Ainda assim, 
os próprios homens alteram o ciclo natural hídrico, provocam impactos ambientais levando materiais 
poluidores até os corpos hídricos; os seus maiores agravantes são os esgotos domésticos, efluentes 
industriais e práticas agrícolas deficientes, entre outras degradações que poluem e contaminam, 
deixando as águas em impróprios para consumo. Ou seja, os causadores das doenças diarreicas 
aguadas são os próprios homens. 
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Resumo  
A vacinação tem um papel importante na mudança do perfil epidemiológico do Brasil.  Conforme está 
disposto no artigo 5º § 5º da Portaria GM nº 597 de 2004, para a contratação trabalhista, as 
instituições públicas e privadas deverão exigir a apresentação do comprovante de vacinação, 
atualizado de acordo com o calendário e faixa etária estabelecidos nesta Portaria. Ter cobertura 
vacinal para todas as vacinas é um dever do cidadão e um compromisso não somente individual, mas 
também, social. O objetivo desse trabalho é conhecer a situação vacinal dos trabalhadores de 
empresas prestadoras de serviços em Dourados/ MS. Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, 
descritiva. Será elaborado um instrumento de pesquisa que forneça informações para identificação do 
grupo de trabalhadores e da cobertura vacinal.  

 
Palavras - chave: Imunização, situação vacinal, trabalhadores. 

 
 
Abstract 
Vaccination plays an important role in changing the epidemiological profile of Brazil. According to the 
provisions of article 5, paragraph 5 of Administrative Rule no. 597 of 2004, for public hiring, public and 
private institutions shall require the presentation of the proof of vaccination, updated according to the 
calendar and age range established in this Administrative Rule. Vaccination coverage for all vaccines 
is a duty of the citizen and a commitment not only individual but also social. The objective of this study 
is to know the vaccination situation of the workers of companies providing services in Dourados / MS. 
This work is a qualitative, descriptive research. A research tool will be developed that will provide 
information to identify the group of workers and the vaccination coverage. 
 
Words-key: Immunization, vaccination situation, workes. 
 
 
Introdução 
 

A vacinação tem papel importante na mudança do perfil epidemiológico do Brasil. Segundo o 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) o Programa Nacional de Imunizações PNI conta com 35 mil 
salas de vacinação, de operações massivas ampliando assim a oferta de vacinas e demonstrando o 
alcance da capacidade do SUS, uma vez que, a preocupação com o  controle de doenças através 
das vacinas ocorre desde o início do século XIX.  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 1998), relata que o Programa Nacional de Imunização foi 
formulado em 1973, como parte de medidas para redirecionar a atuação governamental no setor. 
Consta no Relatório Comemorativo de 25 anos do PNI, que a institucionalização do PNI ocorreu em 
1975, resultante de uma somatória de fatores, destacando – se as seguintes:  

 O término da campanha de erradicação da varíola (CEV) no Brasil em 1973 após ter sido 
certificado o desaparecimento da doença, por comissão de peritos enviados pela Organização 
Mundial de Saúde OMS. 

 A atuação da Central de Medicamentos (CEME) criada em 1971 e que se voltava para a 
organização de um sistema de produção nacional de suprimento de medicamentos essenciais 
à rede de serviços públicos de Saúde. Tal sistema incluía produtos imunobiológicos, que 
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demandava definição de um programa de imunização logisticamente integrado e abrangendo 
todo o país. 

 As recomendações do Plano Decenal de Saúde para as Américas, aprovado na III 
Reunião de Ministros da Saúde, no Chile em 1972 que enfatizavam a necessidade de coordenação 
de esforços para controlar, no continente, as doenças evitáveis por imunização. 

Assim sendo, ao instituir o PNI buscou integralizar as ações de imunização realizadas no 
país, então o PNI passou a coordenar as atividades de imunização e vigilância epidemiológica, sendo 
promulgados a Lei 6.259 de 30/10/1975 e o Decreto 78.231 de 30/12/1976, que instituiu o Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica, com ênfase às atividades permanentes de vacinação e 
contribuiu para fortalecer institucionalmente o Programa (BRASIL, 2014). 

Os calendários de vacinação definidos pelo PNI orientam especificamente as vacinas para as 
crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas, estão regulamentados na Portaria Ministerial nº 
1.498, de 19 de julho de 2013, sendo atualizados sistematicamente por meio de Informes e Notas 
Técnicas pela Coordenação Geral do PNI (CGPNI)Ibid.  

Competências dos Programas foram estabelecidas no Decreto nº 78.231 Conforme consta no 
Manual da Rede de Frio (BRASIL, 2001): 

 Implantar e implementar as ações do Programa, relacionados com a vacinação de caráter 
obrigatório. 

 Estabelecer critério e prestar apoio técnico e financeiro à elaboração, implantação e 
implementação dos programas de vacinação a cargo das Secretarias de Saúde das unidades 
federadas. 

 Estabelecer normas básicas para execução da vacinação. 

 Supervisionar, controlar e avaliar a execução de vacinação no território nacional 
[principalmente o desempenho dos órgãos das Secretarias, encarregados dos programas de 
vacinação]. 

 Centralizar, analisar, e divulgar as informações referentes ao PNI.  
Segundo Bio – Manguinhos/ Fiocruz, 2010, a partir de 2004 o PNI ampliou sua área de 

atuação junto à população brasileira e o Ministério da saúde estabeleceu três calendários obrigatório 
de vacinação:   

 Calendário Básico de Vacinação da Criança que inicia – se ao nascer devendo encerrar 
ao completar um ano. 

 Calendário de Vacinação do Adolescente de 11 a 19 anos. 

 Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso, este calendário está dividido em duas 
partes: Adultos de 20 a 59 anos e Idosos de 60 anos a mais. 

 Os calendários determinam o número de dose, e o período em que deve ser tomadas para 
garantir a proteção efetiva. 

A aplicação de vacinas nos adolescentes, adultos e idosos está condicionada à história 
vacinal, sendo aplicada quando a pessoa não foi vacinada na idade adequada ou quando não 
apresenta o comprovante de vacinação. O idoso também recebe as vacinas contra Influenza sazonal 
e contra a pneumonia 23 valente (Pneumo 23).   

Nenhuma vacina está livre totalmente de provocar eventos adversos, porém os riscos de 
complicações graves causadas pelas vacinas do calendário de imunizações são muito menores do 
que os das doenças contra as quais elas protegem (BRASIL, 2008).    

  Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), os eventos adversos são raros, mas estão 
relacionados à vacinação que deixa de ser visto como uma área somente de risco/benefício 
claramente definida, obrigando a uma análise permanente sobre os eventuais riscos do seu uso. Por 
isso o termo “evento adverso”, temporalmente relacionado com a vacina é geralmente utilizado, em 
vez de “reação adversa”, pois a palavra “reação” implica em uma relação de causa com a vacina. É, 
portanto, indispensável uma criteriosa avaliação clínica e laboratorial desses casos, para a busca 
rigorosa do diagnóstico etiológico, com a finalidade de que o evento adverso, a seqüela ou mesmo o 
óbito não sejam atribuídos à vacina, sem fundamentação científica. 

Os eventos adversos podem ser os esperados, tendo em vista a natureza e as características 
do imunobiológico. Entre os eventos esperados, podemos ter eventos relativamente triviais, como 
febre, dor e edema local, ou eventos mais graves, como convulsões febris, episódio hipotônico-
hiporresponsivo, choque anafilático, etc. (BRASIL, 2008).  

Eventos inesperados são aqueles não identificados anteriormente, às vezes com vacinas de 
uso recente, como ocorreu com a vacina contra rotavírus rhesus/humana (invaginação intestinal), ou 
mesmo com vacinas de uso mais antigo, como por exemplo, visceralização e falência múltipla de 
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órgãos, observada muito raramente após vacina contra a febre amarela. São ainda eventos 
inesperados aqueles decorrentes de problemas ligados à qualidade do produto Ibid.  

Uma distinção também importante é entre vacinas vivas e não-vivas. As vacinas virais vivas 
apresentam imunogenicidade ótima, pois em geral provocam imunidade duradoura, talvez por toda a 
vida, com uma única dose. Entretanto, têm o potencial de causar eventos adversos graves quando 
são dadas a pessoas com deficiência imunológica grave. As vacinas não-vivas podem ser 
imunógenos potentes, como a vacina contra o tétano, mas a repetição exagerada do número de 
doses pode provocar eventos adversos ligados à hiperimunidade. Ibid.  

 
 
Saúde do Trabalhador  
 

Ballalai, Migowski  et al.2006 apontam para a Itália o primeiro estudo sobre saúde dos 
trabalhadores aludindo ao médico Bernardino Ramazzini autor do primeiro estudo formal sobre saúde 
dos trabalhadores, no livro As Doenças dos Trabalhadores (De Morbis Artificum) onde descreve 54 
profissões e os principais problemas de saúde apresentados pelos operários. Afirmam que no século 
XIX surgiram as primeiras leis de saúde pública que enfocam a saúde do trabalhador, entre elas o Ato 
1.833 (Factory Act) que regula o trabalho infantil nas indústrias têxteis no Reino Unido, e que no início 
do século XX, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhecia a existência de doenças 
ocupacionais. 

No Brasil a Norma Regulamentadora - NR 32 publicada m 2005 estabelece diretrizes básicas 
para implementação de medidas de proteção à segurança e saúde no trabalho e oficializa a 
vacinação no elenco das ações para a gestão em saúde do trabalho. (Brasil, 2008, Ballalai, Migowski  
et al.2006).  

 Para eles, se deve considerar a necessidade de vacinas, de acordo com as necessidades 
específicas de cada trabalhador. O profissional poderá se expor às doenças em suas atividades 
diárias ou situações específicas de viagem, exposições ocasionais ou situação de surto, comentam 
que os trabalhadores com 30 anos (em 2006, observação do pesquisador), não foram vacinados 
quanto ao número de doenças contra as quais ainda não existiam vacinas quando elas eram 
crianças. Que além de imunizados, os trabalhadores devem, obviamente, utilizar adequadamente a 
técnica de proteção individual para minimizar o risco de aquisição de certas doenças infecciosas. 

Como se vê, todos os trabalhadores têm a necessidade de estar com o calendário de 
vacinação em dia, não apenas para atender uma determinação do Ministério de Trabalho e Emprego.  
Mas, como uma atitude de cidadania ao tomar posse do direito constitucional à saúde, que as vacinas 
estão disponíveis nas Unidades Básicas da Saúde, compete ao cidadão se conscientizar para manter 
– se saudável e produtivo.  

Barbosa et al, afirmam que a imunização faz parte da Biossegurança no ambiente do 
trabalho,contribuindo para a qualidade de vida dos trabalhadores e de sua família, garantindo 
também economia para a empresa.  

A Norma regulamentadora (NR) 32 trata especificamente de vacinação dos trabalhadores e 
estabelece medidas de proteção à segurança e saúde, informa a necessidade de promoção e 
assistência à saúde em geral, incluindo a vacinação entre os Programas de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO). (SANTOS, et al 2013).  

O PCMSO está regulamentado na NR 37. Segundo Oliveira et al, 2009, esta norma busca 
metas e diretrizes a ser cumpridas, promovendo melhorias na qualidade e atenção à saúde 
relacionada ao trabalho. Afirmam que as ações de vigilância em saúde possibilitam o monitoramento 
e a responsabilização conjunta de trabalhadores, serviços de saúde e empregadores, reduzindo-se, 
dessa maneira, o risco de doenças imunopreviníveis. 
 
Objetivos  
 
Objetivo geral: Conhecer a situação vacinal dos trabalhadores de empresas prestadoras de serviços 
de coleta de resíduos domiciliares em Dourados/ MS.   
Objetivos específicos 
Verificar a cobertura vacinal dos trabalhadores através da observação das Carteiras de       Vacinação 
de Adultos e Idosos. 
Identificar os trabalhadores com a vacinação incompleta. 
Verificar o conhecimento dos trabalhadores sobre vacinas. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

Pesquisa quantitativa, descritiva, de corte transversal com dados primários colhidos através 
de entrevista estruturada.  Foram entrevistados 54 trabalhadores de 20 a 59 anos de  01  empresa 
prestadora de serviços em coleta de resíduos sólidos domiciliares. A escolha da empresa foi feita 
aleatoriamente entre o universo de prestadoras de serviços em Dourados e obtido autorizações para 
aplicarmos o instrumento de pesquisa. 

A empresa foi classificada quanto ao número de trabalhadores conforme SEBRAE, 2011.  O 
SEBRAE, 2011 explica que no caso de pesquisas de levantamentos estatísticos, a opção pelo critério 
do total de empregados tem algumas vantagens. Como, por exemplo, o fato de que a classificação de 
uma empresa, de acordo com essa variável não é afetada pela variação de preços ao longo do 
tempo, explica ainda, que o predomínio desse critério reflete, sobretudo, o fato de que essa 
informação é mais fácil de ser obtida e menos sujeita a restrições derivadas de sigilo comercial ou 
estatístico.  

Um instrumento de pesquisa estruturada foi aplicado aos trabalhadores que aceitaram 
participar, portanto antes de efetuar a entrevista o trabalhador foi esclarecido quanto ao sigilo de suas 
respostas e a possibilidade de sair da pesquisa no momento que decidir, foi assinado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, uma para o pesquisador e outra para o trabalhador, 
respeitados os aspectos éticos conforme a Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. Esta 
pesquisa foi autorizada pelo Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul-UFMS, Número de CAAE na Plataforma Brasil 30171714.10000.0021. 

A fase de campo ocorreu no segundo semestre de 2014, realizadas no local de trabalho em 
horários previamente agendados e com solicitação de trazer o cartão de vacinas. Os dados foram 
digitados no programa Excel. 
 
Discussão dos resultados  

A população adulta que compõe a amostra enquadra-se na faixa etária 18 a 70 anos como 
apresentado a TAB.1. 

 

TABELA 1 Caracterização da amostra 

Faixa etária Freqüência (nº) Porcentagem (%) 

18 a 30 anos 03 5,5% 

31 a 49 anos 34                 62% 

50 a 70 anos 16 29% 

Total 54 100% 

 

 

 Identificamos durante a pesquisa que a população adulta trabalhadora foi em sua maioria do 
sexo masculino como pode ser observado na TAB2, representando o triplo se comparado coma 
população feminina. 
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TABELA 2 Sexo   

 Freqüência (nº) Porcentagem % 

Masculino 46 85% 

Feminino  08 14,8% 

Total 54 100% 

 
Justifica-se pelas características da empresa pesquisada, onde predominam garis, profissão 

predominantemente masculina, em relação as trabalhadoras do sexo feminino. 
 Quando perguntado aos trabalhadores se possuíam o cartão de vacina, 53 disseram que 

sim e 01 afirmou não possuir pois teria perdido em mudança. No entanto, nenhum trabalhador  
apresentou o cartão no momento da entrevista, porque  a mesma foi realizada na rua onde eles 
estavam trabalhando, no momento de pausa para almoço e descanso. O que deixa claro que os 
mesmos não tem o cartão de vacina como documento e essa realidade se reflete em quase em 
outras classes de trabalhadores. 

 

TABELA 3: Portabilidade de Cartão 

 Possui Cartão Apresentou Cartão 

Sim 53 00 

Não 01 00 

Total: 54 

 
 Conforme observado  em sala de vacina, os adultos em geral não têm o habito de 

apresentar o cartão de vacina no ato da vacinação, mas afirmam que possui embora esteja 
extraviado e solicita o reinício de novo cartão informando que não lembra em qual unidade básica de 
saúde foi vacinado pela última vez, ou que lembra mas não tem tempo de se deslocar para solicitar 
uma segunda via. Geralmente procuram a sala de vacina para adquirir o cartão.  Amaral ET al, 2010, 
declaram que o meio simples e seguro de se comprovar que está vacinado se dá através do cartão 
de vacina, por isso, torna-se importante mantê-lo atualizado e guardado com um documento 
importante. 

 Isto corrobora com os achados desta pesquisa, conforme podemos observar na TAB4.  
 

TABELA 4: Perda do cartão 

Já perdeu o Cartão Freqüência (nº) Porcentagem% 

         Sim      37 68% 

         Não      17            31,% 

Total: 54                                                     100% 

  
 Observou-se que aproximadamente sessenta e oito por cento dos trabalhadores já perdeu 

o cartão, e durante a entrevista 35 responderam que perderam o cartão pelo menos 01uma vez, 02 já 
perderam duas vezes. No entanto 53 trabalhadores responderam a pesquisa informando saber que o 
cartão de vacina é um documento importante, e apenas 01 disse que não sabia até então.   

 Quando perguntado por que é importante vacinar? A maioria respondeu que sim e 
justificaram sua resposta: 29 Para prevenir, evitar doenças, ficar protegido e para não adoecer. 
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Outras respostas: Para o trabalho; por que é bom; por que tem muitos vírus; para evitar doença 
brava; por que é obrigatório.  

 Quando perguntado se sabiam quais doenças são prevenidas pelas vacinas do calendário 
do adulto e do idoso houve várias respostas, mas ninguém soube informar corretamente. Ao ser 
perguntado se tomar vacina em excesso faz mal à saúde, 05 responderam que sim, e 49 que vacina 
em excesso não faz mal à saúde. 

 
 

Conclusão  
 

Com base nesta pesquisa  podemos concluir que a vacinação para os trabalhadores em 
coleta de resíduos sólidos tem importância apenas como documento  para admissão na empresa 
sendo esquecido logo após.  Demonstrando o pouco conhecimento dos trabalhadores sobre a 
importância das vacinas com relação ao trabalho ao que desempenham.   As doses subsequentes 
não são administradas por não serem vistas como necessárias, deixando o cartão de vacinas 
incompletos, e o esquema  vacinal incompleto. O trabalho mostrou que este é um campo pouco 
explorado e com possibilidade para projetos de educação em saúde para os trabalhadores.   
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Resumo 
O objetivo do trabalho foi verificar quais, das 383 mortes ocorridas por causas externas com 
moradores de Campinas foram acidentes de trabalho (AT) e estimar a distribuição espacial do risco 
de AT segundo moradia. Foram realizadas entrevistas usando o método de necropsia verbal com   
familiares, colegas   de   trabalho   e vizinhos dos moradores de Campinas falecidos por causas 
externas no ano 2015. Os Acidentes de Trabalho foram caracterizados em Acidente de Trabalho 
Crime, Acidente de Trabalho Estrito, Acidente de Trabalho Trânsito, Acidente de Trabalho Outros. 
Também foram usados Boletins de Ocorrência e Laudos do Instituto Médio Legal para complementar 
as informações. 
 
Palavras chave: Causas externas. Acidente de Trabalho. Mortalidade Ocupacional. Distribuição 
Espacial. 
 
 
Abstract 
The objective of the study was to verify which of the 383 deaths caused by external causes with 
residents of Campinas were work accidents (TA) and to estimate the spatial distribution of TA risk 
according to housing. Interviews were conducted using the verbal necropsy method with family 
members, co-workers and neighbors of the residents of Campinas who died from external causes in 
the year 2015. Accidents at Work were characterized in Work Accident Crime, Strict Work Accident, 
Traffic Accident, Other Work Accident. Occurrence Bulletins and Reports of the Medium Legal Institute 
were also used to complete the information. 
 
Key works: External causes. Accident at Work. Occupational Mortality. Spatial distribution. 
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Introdução 

 
O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o documento “Estratégia Nacional para 

Redução dos Acidentes do Trabalho 2015-2016” em 2015, registrando 2.797 acidentes do 
trabalho fatais no ano de 2013 no Brasil, o que correspondeu a uma taxa de mortalidade de 6,53 
a cada 100.000 segurados no país, como também 702.685 acidentes do trabalho em todo país. 
No mesmo relatório a Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou a estimativa de que 
2,34 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo devido a acidentes de trabalho 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015). 

Acidentes de trabalho são o maior agravo à saúde do trabalhador brasileiro e segundo a 
OIT o Brasil ocupa a quarta colocação de registro de acidente de trabalho no mundo, ficando 
apenas atrás da China, Índia e Indonésia. Estes números são sub- registrados no país, sendo 
atribuídos a dois fatores principais. O primeiro é a falta de um sistema único que centralize as 
informações sobre AT no Brasil, o segundo é que essas informações não levam em conta os 
trabalhadores do mercado informal, que em 2012 correspondiam a 56% da força de trabalho do 
país3, como também ignora os acidentes do trabalho ocorridos entre autônomos, funcionários  
públicos  e  proprietários (SARAIVA  e  MARTINS,  2012). 

 Em 2012, os dados divulgados indicaram que o setor de Serviços foi responsável por 
mais de 70% dos acidentes do trabalho em trabalhadores formais do país, apresentando o maior 
número de acidentes, 348.489 em relação a distribuição dos acidentes por  setor da economia,  
sendo que boa parte desses casos ocorreram no segmento de Comércio e Reparação de 
Veículos Automotores. A indústria emprega apenas 25% dos trabalhadores formais do Brasil, 
mas é o segundo setor com mais acidentes de trabalho, com 310.988 acidentes em 2012, sendo, 
portanto o setor que possui a maior incidência de acidentes a cada 100 mil trabalhadores. A 
construção civil é outro segmento com um número elevado de ocorrências, registrando 64.161 
acidentes de trabalho no mesmo ano (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015). 

Para contribuir com esses dados nas últimas duas décadas, vivenciamos o crescimento  
da  violência no  Brasil, tornando difícil a identificação e os reflexos sobre  a  população  
trabalhadora, porque muitos  acidentes  do trabalho  fatais  não  são reconhecidos  como  
relacionados  ao  trabalho,  aparecendo  nas  estatísticas  oficiais como homicídios comuns e 
acidentes em geral, aumentando assim o sub-registro. 

No Brasil, entre os anos de 1980 e 2000 as mortes decorrentes de causas externas  
atingiram  dois milhões  de  pessoas,  período  em  que  a  mortalidade  por  homicídios 
aumentou 130% (WAISELFISZ e ATHIAS, 2005).O aumento da violência tem  seu  impacto no 
mundo do  trabalho,  contribuindo  de  maneira  importante  para  a  conformação  do  perfil  de 
mortalidade  dos  trabalhadores  brasileiros  nas  últimas  décadas. No período citado houve um 
atravessamento crescente de crimes, como homicídios, latrocínios, sequestros, conflitos com 
criminosos, com colegas de trabalhos, com clientes e usuários, suicídios, impacto  de  balas   
perdidas,   acidentes   de   trânsito   como desencadeadores  de  AT  fatais (MACHADO  e  
GOMEZ,  1994;  HENNINGTON  et  al.,  2004; SANTANA   et   al.,   2013).  

Para alguns casos a relação entre o agravo e o trabalho é facilmente identificada, como, 
por exemplo, um vigia de uma estação ferroviária que morre baleado protegendo o patrimônio da 
empresa durante um assalto. Em outras ocasiões, a relação é menos direta, como no caso do  
trabalhador  vítima  de  sequestro  e  assassinato quando volta do trabalho para casa. 
 A violência mais comum, no entanto, é a urbana, que afeta de maneira mais efetiva, as 
grandes cidades. Essa violência assume um caráter bem pessoal, representado por um conjunto 
de ações: roubos, furtos, seqüestros, brigas e, principalmente, assassinatos. No Brasil, a 
violência, sobretudo urbana, está no centro do dia a dia e ocupa as manchetes dos jornais, 
gerando a sensação de um profundo sentimento de insegurança. Essa evolução é sintoma de 
uma desintegração social, de um mal-estar coletivo e de um desregramento das instituições 
públicas (FRANCISCO FILHO, 2003). 

A territorialização da violência é um aspecto destacado por Ferreira e Penna (2005), e 
retomado por (FRANCISCO FILHO, 2003). Estes autores definem essa violência como um 
produto das relações sociais, mas que se expressa em uma configuração geográfica e em 
determinados momentos históricos específicos. A esse aspecto eles chamam de “territorialização 
da violência”.  Fica claro que, apesar de estar presente em todos os lugares da cidade, a 
violência apresenta-se em maior ou menor intensidade em determinados locais, e é isso que 
define como a população percebe tal fenômeno. Ainda segundo os referidos autores, uma das 
principais formas de sentir a violência é através da sensação de insegurança e medo que 
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imperam em maior ou menor grau, de acordo com o local habitado. Assim é possível entender 
que a violência apresenta uma dinâmica própria no espaço (leia-se território), sendo capaz de 
moldar os lugares e o comportamento das pessoas.  

Nas duas últimas décadas vem aumentando o uso e o desenvolvimento de tecnologias de 
mapeamento digital e análise espacial conjuntamente com a popularização dos Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), que podem auxiliar no entendimento dessa dinâmica da 
territorialização da violência, através da análise espacial dos resultados (SKABA, 2009).  

Sendo assim, torna-se relevante a investigação da mortalidade por acidente de trabalho e 
sua distribuição em nosso meio, cuja gravidade não é totalmente revelada  pelas estatísticas 
oficiais. Diante da magnitude da ocorrência de acidentes de trabalho no país, o constante 
aumento da incidência de homicídios nas últimas duas décadas nos grandes centros urbanos, 
bem como a precariedade de informação sobre esses eventos, este estudo buscou identificar a 
participação dos acidentes do trabalho entre os óbitos decorrentes de causas externas e estimar 
a distribuição espacial do risco de AT segundo moradia ocorridos na cidade de Campinas,  a fim 
de contribuir para o  entendimento do quadro geral brasileiro. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

O estudo foi realizado na cidade de Campinas-SP, no ano de 2015,  quando sua população 
estava  estimada   em  1.164.098 habitantes (Instituto_Brasileiro_De_Geografia_E_Estatística,  
2016a). Através de uma parceria com a Secretária Municipal de Saúde de Campinas (SMS), foram 
enviadas para a coordenação deste estudo, as Declarações de Óbitos (DO) de todos os moradores 
deste município com idade entre 15 a 65 anos que faleceram em qualquer parte do território nacional, 
no período de 01/01/2015 à 31/12/2015 e cuja causa básica do óbito tenha sido causa externa, 
segundo as regras da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Com a 
informação do endereço do falecido a família foi localizada.  Através de entrevistadores treinados em 
técnicas de necropsia verbal foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a fim de estabelecer, 
principalmente, se aquela morte foi fruto de um acidente de trabalho, tornando-se a fonte de 
informações mais relevante para esse trabalho. 

Segundo o Manual para investigação do óbito com causa mal definida do Ministério da Saúde 
em 2009, a autopsia verbal ou necropsia verbal é método que utiliza questionário aplicado aos 
familiares e/ou cuidadores inquirindo sobre as circunstâncias, sinais e sintomas da doença que levou 
a morte. Para a Organização Mundial da Saúde a Autópsia Verbal (AV) elucida as circunstancias das 
mortes por causas mal definidas, principalmente em locais onde as informações sobre mortalidade 
são escassas ou até mesmo inexistentes. (Brasil, 2013). 

 As Etapas e procedimentos no uso da Necropsia Verbal são: Coleta de Dados: questionário, 
tempo da ocorrência até a entrevista, entrevistadores treinados e respondentes; Atribuição da Causa: 
categoria e múltiplas causas de morte, causas decorrentes de dados de necropsia verbal, revisão 
médica, algorítimos, abordagens probabilísticas; Validações; Sensibilidade e especificidade; 
Aplicações (BRASIL, 2013).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2017 divulgou formulários padronizados para 
investigação de óbitos por meio do método da autópsia verbal nas áreas com elevada subnotificação 
e baixa cobertura da informação sobre causas da morte . Um estudo realizado na India que 
investigou 80.000 óbitos foi capaz de reduzir a proporção de mortes por causas inespecíficas e 
desconhecidas em adultos, tanto em áreas urbanas quanto rurais (CAMPOS, 2010). 

O Brasil já possui um sistema de informação com cobertura nacional, conhecido como  
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) ,  criado pelo DATASUS para a obtenção regular de 
dados sobre mortalidade no país (MNISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL,  2016) . O ministério da 
saúde lançou em 2008 um projeto para implantação da autópsia verbal no país como um método 
para investigação de óbitos por causas mal definidas, sendo assim uma maneira diferente de usar 
esse método. No estudo em questão, o método foi usado para verificar se a historia do óbito tinha 
relação com o trabalho da vitima (CAMPOS, 2010). 

Durante a entrevista da necropsia verbal, além de campos abertos  para  a  livre  narrativa  

dos  entrevistados a  respeito  das  circunstâncias que levaram seus familiares ao óbito, o 
questionário utilizado incluía dados sobre cor, religião, escolaridade, ocupação, situação de trabalho, 
uso de  álcool, tabaco e drogas ilícitas. O número de entrevistas  feitas para cada  óbito identificado, 
variou de acordo com a necessidade de complementação dos dados e a disponibilidade de 
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informantes. Na ausência de algum familiar e casa vazia foram entrevistados vizinhos, parentes 
próximos ou colegas indicados por informantes locais.  

Aos dados obtidos nas entrevistas foram acrescentadas informações provenientes  das  
análises  dos  laudos  de necropsia  realizados  pelo  IML  de  Campinas  e  de  outras regiões,  
cópias  dos  Boletins de  Ocorrências  anexadas  a  esses  laudos,  bem  como  informações  
veiculadas  na imprensa  escrita  e  falada  de  Campinas  a  respeito  dos  óbitos  investigados.   

Depois da coleta da necropsia verbal os casos eram discutidos semanalmente em reuniões 
com   toda   a   equipe   da   pesquisa,   incluindo  os   pesquisadores   de   campo,   onde  os óbitos 
analisados eram classificados. 

As definições usadas para a classificação de acidente de trabalho e acidente fatal  foram as 
definições da Secretaria de Vigilância em Saúde do Brasil, que define acidentes de trabalho como 
sendo  “aqueles  que  ocorrem  no  exercício  da atividade  laboral,  ou  no  percurso  de  casa  para  
o  trabalho”. E acidente de trabalho fatal como “aquele  que  leva  a  óbito  imediatamente  após  sua  
ocorrência ou que venha a ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou 
não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do                 
acidente”(Secretaria_De_Vigilância_Em_Saúde_Do_Ministério_Da_Saúde_Do_Brasil, 2014).  

Com as necropsias verbais realizadas nos 383 óbitos, os óbitos relacionados com os  
acidentes de trabalho, receberam uma nova entrevista com  familiares  e  colegas  de  trabalho  da  
vítima,  para  obtenção detalhada  da  história  ocupacional  do trabalhador  falecido  e  controle  de  
qualidade  de campo.  

Os acidentes de trabalho fatais foram analisados, classificados e divididos em:  
AT  Crime  (AT/cr):  decorrentes  primariamente  de  ato  criminoso,  intencional  ou  não, 

contra o trabalhador;  
AT  Estrito  (AT/es):  excluída  a  classe  anterior,  são  aqueles originados  primariamente na 

execução de atividades laborais;  
AT   Trânsito   (AT/tr):   excluídas   as   classes   anteriores, são   aqueles   decorrentes 

primariamente de colisões, atropelamentos ou quedas de veículos no trânsito;  
AT Outros (AT/ou): acidentes não enquadrados em nenhuma classe anterior. 
Para classificar os trabalhadores em formais, informais, autônomos ou profissionais liberais, 

definimos: 1.trabalhador formal: é  aquele  que  no  momento do  óbito possuía    contrato    de   
trabalho    regulamentar    registrado; funcionários   públicos municipais, estaduais e federais 
regulamentados e com regime próprio de Previdência; médicos residentes; 2.Trabalhadores 
autônomos regulamentados: tais como profissionais liberais,  trabalhadores  por  conta  própria,  
empresários  e  sócios-diretores  de  empresa, formalmente   registrados   e   contribuintes   da   
Previdência   Social); (referencia); 3.Trabalhador informal : como aquele que trabalhou sem contrato 
formal de trabalho nos trinta dias que precederam sua morte.  

Após a classificação dos óbitos fatais e utilizando os endereços da residência, foi realizada a 
distribuição espacial do risco, estimada segundo Modelo, comparando a localização espacial de 
moradia dos casos (AT) com a distribuição populacional segundo o Censo 2010 (IBGE). 
 
 
Resultados 
 

Durante o estudo recebemos as informações de que 415 moradores residentes de Campinas 
vieram á óbito por causas externas, com idade entre 15 e 65 anos. Após a entrevista realizada por 
necropsia verbal, constatou-se que 32 deles poderiam ser causa natural, então em um segundo 
momento foram analisados os laudos da necropsia elaborada pelo IML para confirmar que não eram 
realmente decorrentes de causas externas. Após a exclusão dos 32 óbitos por causas naturais, 
trabalhamos com 383 mortes violentas para serem analisadas. Destas, 5 (1,3%) foram consideradas 
perdas, porque não se conseguiu identificar nenhum parente, amigo ou colega de trabalho do 
falecido, não houve entrev ista.  Deste  modo,  os  resultados  aqui  apresentados  referem-se  a  378 
mortes  violentas  de  moradores  de  Campinas  com  idade  entre  15  e  65  anos ocorridas em 2015 
na cidade ou fora dela. A Tabela 1 mostra a classificação desses óbitos segundo causa imediata 

Dentre as 378  mortes  violentas  analisadas, 160 (42%) foram classificadas como homicídio 
dando assim, visibilidade para a questão da violência urbana. Separando os acidentes de trabalho 
desse total de óbitos, obtivemos 82 que foram classificadas como acidente  de  trabalho, o  que  
correspondeu  a  uma  mortalidade  proporcional  de  21,7%. Demostrando que uma em cada cinco 
mortes violentas nesta faixa etária entre moradores de Campinas, foi decorrente de acidente do 
trabalho. 
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Tabela 1. Distribuição das mortes violentas dos residentes em Campinas-SP com idade entre 15 e 65 
anos, segundo causa imediata, no ano de 2015. 
 

Causa Imediata Frequência Abs. Frequência Rel. (%) 

Homicídio 160 42,3 
Acidente de Trânsito 117 30,9 

Suicídio 48 12,7 
Queda 37 9,8 

Afogamento 6 1,6 
Outros 10 2,6 
Total 378 100,0 

 
Do total de  82  trabalhadores  vítimas  de acidentes  do  trabalho  identificados, apenas 5 

(6,1%) vieram marcados como “sim” no campo acidente de trabalho nas planilha enviada da SMS, 27 
(32,9%) vieram marcadas “não” e 50 (61%) como “ignorado”. Uma  vez  que essa é a fonte de dados 
que alimenta o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM),  do  Ministério  da  Saúde,  conclui-se  
que  o sub-registro  de  Acidente  fatal  nos  dados  do  SIM  para  Campinas  nesse  período  seria  
de 93,9%, se essa informação não fosse corrigida a partir dos dados desta pesquisa.  

A segunda tabela demostra as ocupações dos trabalhadores segundo os grandes grupos da 
Classificação Brasileira de Ocupações, os resultados confirmam os índices encontrados na .....de 
2012, onde indicaram que o setor de Serviços foi responsável por mais de 70% dos acidentes do 
trabalho em trabalhadores formais do país, apresentando o maior número de acidentes, onde a 
indústria ocupa o segundo lugar com 25% , na tabela 2 encontramos os trabalhadores da produção 
de bens e serviços industriais, exceto operadores de máquinas 28 (34,1%) de acidentes fatais que 
somados ao segundo grupo de trabalhadores dos serviços, vendedores do comercio em lojas e 
mercados, a frequência absoluta encontrada foi de 56 e frequência relativa 68,2%. Conclui-se que os 
índices continuam no mesmo patamar. 
 

Tabela 2. Ocupações dos trabalhadores mortos em 2015, residentes em Campinas-SP, segundo 
Grandes Grupos da Classificação Brasileira de Ocupações. 
 

Grandes Grupos Freq. Abs. Freq. Rel. (%) 

7: Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, 

exceto operadores de máquinas 

28 34,1 

5: Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas 

e mercados 

28 34,1 

4: Trabalhadores de serviços administrativos 7 8,5 

1: Membros superiores do poder público, dirigentes de 

organizações de interesse público e de empresas e gerentes 

5 6,1 

2: Profissionais das ciências e das artes 4 4,9 

6: Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca 3 3,7 

9: Trabalhadores de manutenção e reparação 3 3,7 

0:  Forças armadas, policiais e bombeiros militares                                                                                                                                                                                1 1,2 

3: Técnico de nível médio 1 1,2 

8: Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, 

apenas operadores de máquinas 

1 1,2 

Sem informação 1 1,2 

Total 82 100,0 
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Quanto ao sexo,  74  (90,2%)  trabalhadores  eram  homens  e  8  (9,8%) eram mulheres.   A 

média   e   a   mediana   de   idade   ao   morrer   foram 42   e   43   a nos, respectivamente. O 
trabalhador mais jovem tinha 18 anos e o mais velho 63 anos.  A escolaridade média e mediana do 
grupo, medida em anos completos, foi de 7 e 8 anos, respectivamente, variando entre 0 e 16 anos.  

 
 

Acidente de trabalho e Violência Urbana 
 
Segundo Minayo & Souza16 (1994), a violência é um fenômeno social decorrente de 

processos macrossociais e de características subjetivas individuais da vítima e do agressor que se 
articulam e interagem de forma dinâmica.]. Minayo (1994) também expressa que hoje é praticamente 
unânime, a ideia de que a violência não faz parte da natureza humana nem tem raízes biológicas, 
mas que se trata de um complexo e dinâmico fenômeno biopsicossocial, que tem como  espaço de 
criação e desenvolvimento a vida em sociedade”. As taxas de mortes por causas violentas nos 
principais centros urbanos brasileiros estão entre as mais altas do continente americano, 
expressando uma tendência de crescimento que desde a década de 1980 vem se acentuando 
(SOUZA, MINAYO, 2005). 

Com a territorialização da violência fica claro que, apesar de estar presente em todos os 
lugares da cidade, a violência apresenta-se em maior ou menor intensidade em determinados locais, 
e é isso que define como a população percebe tal fenômeno. Ainda segundo os referidos autores, 
uma das principais formas de sentir a violência é através da sensação de insegurança e medo que 
imperam em maior ou menor grau, de acordo com o local habitado. Assim é possível entender que a 
violência apresenta uma dinâmica própria no espaço, sendo capaz de moldar os lugares e o 
comportamento das pessoas.  

  Para a mídia, todas as formas de violência, em especial a que envolve a criminalidade, são 
matérias-primas importantes para a elaboração do conteúdo noticioso. E os meios de comunicação 
que delas se apropriam, acabam utilizando-as com objetivos comerciais, que são os de "vender a 
notícia como produto, disputar audiência ou leitores, concorrer com outros veículos". Isso sem falar 
nos objetivos políticos, que são os de "construir a opinião pública e provocar ações políticas". 
(RONDELI, 2008). Lembremos que nesse cenário de violência urbana, em que prevalecem os 
homicídios, o uso de armas de fogo por jovens envolvidos em trafico de drogas, em que as maiores 
vitímas são as que vivem na periferia das grandes cidades. È uma violência de pobres contra pobres, 
não como aparenta ser uma violência de pobres contra as classes mais favorecidas (TRAJADO, 
CASTRO, 2007). 

Essa reflexão é importante porque nos revela o contexto socioeconômico em que vivemos e 
confronta com os dados encontrados na pesquisa, onde 25 (30%) dos acidentes de trabalho fatais 
tem relação com crime. 

Nesses 30% temos relatos como do seu Antonio de 40 anos,  que era segurança de shopping 
(trabalhador de serviços) que estava desempregado, ele estava ajudando sua esposa  que é 
proprietária de um carinho de cachorro quente no centro da cidade,   quando tinha acabado de 
descarregar as mercadores e foi estacionar o carro, foi baleado  por  desconhecido  ao  reagir  a  um  
assalto. Motivação: latrocínio. Ou o caso do Paulo de 38 anos que era motorista de cooperativa   de   
micro-ônibus na cidade,   morreu   executado   a   tiros   por   um   passageiro enquanto estacionava 
no ultimo ponto do bairro, no ônibus ainda tinha passageiros. Motivação: possível desentendimento 
com criminosos. 
 

Tabela 3. Distribuição dos acidentes de trabalho fatais em 2015, dos residentes em Campinas-SP, 

segundo tipo. 

 

Tipo de AT Frequência Abs. Frequência Rel. (%) 

AT Crime 25 30,5 
AT Estrito 19 23,2 

AT Trânsito 35 42,7 
AT Outros 3 3,7 

Total 82 100,0 
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Distribuição Espacial  
 
Nas duas últimas décadas vem aumentando o uso e o desenvolvimento de tecnologias de 

mapeamento digital e análise espacial, conhecida como Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 
que possibilitam o entendimento do processo saúde-doença na população, através da análise 
espacial dos resultados (36). Uma ferramenta bastante utilizada na análise de situações em Saúde 
Ambiental e ainda pouco explorada na Saúde do Trabalhador é a técnica de geoprocessamento ou 
cartografia, que possibilita a análise da distribuição espacial dos riscos à saúde, através da 
elaboração de mapas temáticos que abordam várias informações que podem ser relacionadas e 46 
sobrepostas, possibilitando uma visualização mais completa da situação e facilitando a tomada de 
decisão. 

 O geoprocessamento pode ser mais bem explorado e utilizado pela Saúde do Trabalhador 
para monitorar os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, tornando-se uma questão 
estratégica ainda muito pouco explorada. Esse monitoramento deve possibilitar a identificação, a 
prevenção, o questionamento e reversão dos efeitos adversos à saúde (37), porque o principal 
objetivo de um sistema de informação é gerar subsídios para a tomada de decisões, oferecendo um 
suporte para a gestão da Saúde do Trabalhador. Porém, para um sistema de informação ser 
considerado geográfico necessita possuir uma referência da localização, ou seja, a informação 
precisa ter uma posição geográfica, que possa ser identificada através de um par de coordenadas ou 
de um endereço (SKABA, 2009).  

A representação espacial proporciona a visualização através de mapas temáticos que podem 
ser utilizados para a análise e investigações de agravos à saúde, contribuindo para o resgate da 
dimensão ecológica em estudos epidemiológicos, trazendo para o enfrentamento dos agravos, a 
relação do homem com o ambiente. O georreferenciamento dos eventos de saúde é importante na 
análise e avaliação de riscos à saúde coletiva, particularmente os relacionados com o meio ambiente 
e com o perfil socioeconômico da população. Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 
proporcionam um conjunto de ferramentas utilizadas para tratar as informações espacialmente 
apresentadas, permitindo o mapeamento das doenças e contribuindo para a estruturação e análise 
de riscos sócio-ambientais (SKABA, 2009). 
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Figura 1: Distribuição Espacial do Risco de Acidente de Trabalho Fatal em Campinas 

segundo local de moradia 
 

 
 
 
Na figura 1 a distribuição do risco relativo espacial ficou concentrado nas regiões periféricas 

de Campinas, com concentração maior na região sul. A região sul é a mais populosa de Campinas, a 
maiorida dessa população é de baixa renda, muitas áreas de ocupações, sem asfalto e sem 
saneamento básico. A região central é um fator de proteção. 
 
 
Considerações Finais 
 

Atualmente, qualquer ação preventiva na  área  da  Saúde  do  Trabalhador  deve  contemplar 
a questão da violência urbana. A  situação  descrita  não  parece  ser  um  caso  particular  de 
Campinas.  A  crescente desregulamentação e precarização do trabalho, o aumento do desemprego, 
a presença de  grupos  organizados  mediando  conflitos  à  margem  do  Estado  nas periferias  dos 
grandes   centros   urbanos   impuseram   alterações   no   perfil   de   mortalidade   dos trabalhadores 
brasileiros. Ações preventivas  na  área da Saúde do Trabalhador devem contemplar essa realidade. 
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Para enfrentar a questão da subnotificação de mortalidade por acidente de trabalho, o uso do 

método da necropsia verbal possibilitou o acesso a verdadeira historia do óbito do trabalhador, que já 
perdeu sua vida na execução do trabalho e sua morte nem seria identificada.  

Assim,  poderemos  sonhar  com  a  implantação  de  medidas  mais efetivas de prevenção e 
controle dos acidentes do trabalho, começando a resgatar uma dívida com milhões de trabalhadores 
brasileiros que lutam diariamente pela sobrevivência,  que  contribuem  com  seu  trabalho  para  o  
desenvolvimento  do  Brasil,  cujos acidentes  nem ao  menos são computados e cujas  famílias 
tampouco podem desfrutar de amparo e solidariedade. 
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Resumo 
O presente trabalho tem o intuito de evidenciar a importância da ética ambiental, responsabilidade 
social e a cidadania, como artifícios que figuram no centro das tendências mais importantes da 
administração contemporânea, são fatos essenciais para o sucesso do administrador, bem como para 
a sobrevivência de uma organização. A idéia de que a ética ambiental sendo uma proposta que diz 
respeito as atitudes de um novo homem, ciente do seu propósito na teia da vida e de que ele é parte 
indissolúvel do meio em que vive, mantém relações com os seus semelhantes, com a natureza, com 
os outros seres vivos e com o mundo e que considera a vida em todas as suas dimensões, colabora 
com a empresa no sentido de cada indivíduo, à medida que se sinta parte de um todo, se 
responsabilize por suas ações, com a qualidade de seus processos bem como com a qualidade no 
relacionamento com os diversos públicos estratégicos. Sendo assim, fica evidente o quão importante 
se torna o estudo dessa área do conhecimento. No âmbito empresarial a ética em todas as suas 
variações está sendo considerada não apenas como meio de sobrevivência, mas sim, como 
instrumento de expansão dos negócios melhorando a imagem e o desempenho. 
 
Palavras chave: Ética, Responsabilidade Social e Ambiental, Desenvolvimento, Cidades Saudáveis. 
 

 
Abstract 
This job aims to highlight the importance of environmental ethics, social responsibility and citizenship, 
as devices listed in the center of the major trends in contemporary management, are essential facts to 
the success of the administrator and to the survival of organization. The idea that environmental ethics 
is a proposal concerning the attitudes of a new man, aware of his purpose in the web of life and that 
he is an indissoluble part of the environment where he lives, maintains relations with his peers, with 
nature, with other living beings and the world and sees life in all its dimensions, working with the 
company in terms of each individual, as he feels like part of a whole, take responsibility for his actions, 
with the quality of his processes as well as the quality in relationships with various strategic publics. 
Therefore, it is evident how important it is to study this area of knowledge. Under business ethics in all 
its variations is being considered not only as a means of survival, but as a tool for business expansion 
improving image and performance. 
 
Key works: Ethics, Social and Environmental Responsibility, Development, Healthy Cities. 
 
 
Introdução  

 
Ao analisarmos os principais problemas contemporâneos, somos levados cada vez mais a 

perceber que eles não podem ser entendidos ou resolvidos isoladamente. De um modo geral, esses 
problemas são marcados por uma crise estabelecida na relação entre seres humanos e destes com o 
meio ambiente, cujas raízes estão em tradições materialistas de pensamento, e com o passar do 
tempo, começamos a colher o resultado dessa idéia ilimitada e irracional. 

 Valores são a expressão daquilo que se reveste de significado para nós, relacionar é captar os 
valores que circulam nas relações interpessoais e sociais e nas relações com o ambiente.  Hoje, 
visivelmente, vivemos uma crise relacional para além das relações dos homens entre si, esta crise se 
estende, também, para as relações dos seres humanos com seu meio-ambiente, com seu trabalho, 
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com a natureza, com o Planeta, essas relações devem ser revistas com profundidade, e a ética 
ambiental trabalha com a finalidade de que as pessoas possam repensar suas relações consigo 
mesma e com o ambiente em que vivem para atingirem uma visão de retomada de atitudes. 

Desde o seu aparecimento como espécie inteligente o ser humano vem interferindo 
sistematicamente no meio ambiente e o degradando cada vez mais. No decorrer dos séculos a 
civilização humana foi se expandindo, especialmente nos últimos cem anos por meio do 
desenvolvimento tecnológico e o surgimento de novas técnicas da medicina, o que resultou em uma 
queda dos índices de mortalidade, aumentando a população mundial.  

Entre os principais problemas que a humanidade vem enfrentando estão os decorrentes da 
explosão demográfica como a pobreza, a fome, a degradação cultural, o descontrole dos meios de 
produção alimentar, a falta de políticas efetivas quanto ao planejamento da utilização dos recursos 
naturais, os quais têm gerado perdas irreversíveis, induzindo a enormes implicações econômicas que 
impossibilitam a manutenção de nações inteiras, levando-as aos limites da sobrevivência. Assim, 
constata-se que a humanidade passa por uma crise de existência.  

Essas observações apontam para a necessidade de uma nova ética, em que interesses e 
atitudes possam ser modificados e apontem para a convivência entre sociedade global e meio 
ambiente. A ética ambiental é o estudo da conduta do ser humano em relação à natureza, decorrente 
da conscientização ambiental e conseqüente compromisso particular preservacionista, tendo como 
objetivo a conservação da vida global pautada em uma nova filosofia de vida do ser humano, 
alicerçada em novos valores extra-sociais humanos. 

Com base neste contexto, este artigo tem o objetivo de verificar, como esta nova filosofia pode 
gerar valor para que as decisões tomadas sejam responsáveis e que perdurem no tempo 
beneficiando a atual e as futuras gerações além de servir como base para estimular as relações 
dentro das organizações, bem como destas com seus públicos estratégicos, colaborando também 
para a construção de um conceito positivo diante da sociedade. 

A metodologia adotada para a realização do trabalho é a pesquisa bibliográfica e documental. 
Utilizam-se como fonte livros e artigos/matérias veiculados em revistas, jornais e internet, bem como 
publicações de instituições e materiais de palestras acerca do assunto. Procurou-se consultar o 
referencial teórico sobre ética empresarial, ética ambiental, educação ambiental e cidadania. 

Atualmente observa-se uma discussão em torno dos conceitos da moral, da ética, do processo 
de tomada de decisão pelos indivíduos em sociedade da liberdade de escolha e da responsabilidade 
moral, das atitudes do ser humano perante o meio ambiente, diante desta afirmação pode-se 
considerar que a ética e a moral podem ser sentidas em todas as esferas da vida, sendo importante 
na medida em que podem proporcionar uma reflexão a respeito dos atos nas mais diferentes 
ocasiões. Sendo assim, fica evidente o quão importante se torna o estudo dessa área do 
conhecimento e, as suas contribuições envolvendo os estudos das relações humanas com a natureza 
e os recursos naturais, determinadas por ações de conservação, preservação, dilapidação e/ou 
degradação do meio ambiente, podendo ser estendida ao convívio social.  

 
 

Ética Ambiental  
 

O crescimento econômico aumentou em grande proporção a partir do século 18, com a 
Revolução Industrial, para esse amplo crescimento, foram necessárias grandes quantidades de 
energia e o consumo de recursos naturais. Assim, o homem passou a utilizar e explorar cada vez 
mais o meio ambiente, para atender a demanda das indústrias, novas formas de exploração intensiva 
e metódica dos recursos naturais, e na maioria das vezes espalham-se de forma descontrolada, sem 
a preocupação com as conseqüências para o meio ambiente. Um dos resultados dessa expansão é o 
grave problema ambiental que afeta todo o planeta nos dias de hoje.  

Esse crescimento na capacidade da produção das indústrias aliado ao aumento do consumo, 
foi motivo de euforia para a economia dos países industrializados. Porém esse processo também 
trouxe o uso indisciplinado dos recursos naturais para a produção e o desenvolvimento das 
indústrias. Atualmente, este uso indiscriminado vem apresentando desastres naturais, e fazendo vir a 
tona uma preocupação dos consumidores quanto à importância do uso dos recursos naturais e o 
impacto que podem causar no futuro, fazendo com que estes assuntos sejam motivo de debates em 
todo planeta. 

Conseqüentemente, espera-se que empresas tenham um canal de comunicação mais efetivo 
com seus clientes agindo de forma ética, prevendo a responsabilidade social, por exemplo, 
garantindo que um produto poderá ser devolvido ao final de sua vida útil anunciando as formas de 
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descarte e reutilizando o produto devolvido  em sua cadeia produtiva, a ética ambiental e a 
responsabilidade com as gerações levam as empresas a  terem responsabilidade do início ao final da 
vida útil de seus produtos buscando atingir a sustentabilidade, além disso, a empresa deve estar 
atenta para não lançar sobre a biosfera resíduos e substâncias que provoquem qualquer dano 
ambiental. Percebe-se que algumas organizações já vêm adotando estratégias e fazendo esforços 
para apagar, ou pelo menos diminuir, o impacto de seus processos na natureza. A maneira de gerir a 
utilização dos recursos naturais é o fator que pode acentuar ou minimizar os impactos. No caso das 
empresas que têm sua produção numa crescente por várias décadas, é necessário agir para que se 
possam preservar todos os recursos que estão sendo utilizados.  
 
 
Responsabilidade Sócio-Ambiental 
 

As modificações sócio-econômicas das últimas décadas estão afetando as empresas, 
influenciando mudanças de atitudes, das que antes visavam exclusivamente o lucro, estão agora se 
preocupando com o social, com seus consumidores, trabalhadores e acionistas, já existem empresas 
que disponibilizam parte de seus recursos financeiros e humanos a ações de  responsabilidade social 
e ambiental. 

As empresas que trabalham no conceito da chamada responsabilidade social, tem uma 
postura ética pautada no respeito pela comunidade, o que representa o compromisso ininterrupto da 
empresa com suas atitudes éticas, promovendo ao mesmo tempo a melhoria da qualidade de vida de 
seus funcionários e de suas famílias, bem como as da sociedade como um todo, sendo hoje em dia, 
para o consumidor, um fator tão importante quanto à qualidade do produto ou do serviço o que, passa 
a ser um grande diferencial, na hora da venda ou prestação de serviço. 

A responsabilidade sócio-ambiental é uma forma de conduzir os negócios da empresa de 
forma a buscar um desenvolvimento sustentável e ao mesmo tempo ser parceira e co-responsável 
pelo desenvolvimento social. Assim sendo, uma empresa pautada na ética tem uma atuação baseada 
na busca da qualidade das relações ajustadas à transparência e a uma melhor preparação de sua 
estrutura, são empresas que buscam estar sincronizadas com as novas dinâmicas que afetam a 
população. 

A empresa socialmente responsável tem uma atuação baseada em princípios éticos elevados 
e possui a capacidade de ouvir os interesses gerais e incorporá-los em suas atividades. A 
transparência, atualmente e um dos requisitos para uma empresa responsável, e um importante 
atributo de caráter prático para a imagem pública das empresas. As empresas socialmente 
responsáveis no Brasil, devido as grandes desigualdades sociais, possuem uma grande relevância 
perante a sociedade, que espera que as empresas cumpram um papel importante no processo de 
desenvolvimento sendo agentes de uma mudança social esperada, ou seja, que sejam construtoras 
de uma sociedade melhor. 

 
 

Concepções Frente à Integração Sócio-Ambiental  
 
A ética ambiental trata de forma coerente, os problemas morais relacionados com o ambiente. 

No mundo contemporâneo este ramo da ética tem se tornado muito importante, pois atualmente os 
problemas ambientais estão mais presentes, pois a nossa capacidade de intervenção sobre o meio 
ambiente é cada vez maior.  

A idéia de que a ética ambiental é uma proposta que diz respeito à uma ética em que um 
novo homem, ciente do seu propósito na teia da vida e de que ele é parte indissolúvel do meio 
ambiente, mantém relações com os seus semelhantes, com a natureza, com os outros seres vivos e 
com o mundo. Esta ética, baseada em novos valores de cooperação, de qualidade, de participação e 
de integração, considera a vida em todas as suas dimensões. Neste sentido Leff destaca que: 

 
A ética ambiental vincula a conservação da diversidade biológica do planeta 
ao respeito à heterogeneidade da espécie humana. Ambos os princípios se 
conjugam no objetivo de preservar os recursos naturais e envolver as 
comunidades na gestão de seu ambiente. Entrelaçam-se aqui o direito 
humano de conservar a própria cultura e tradições, o direito de forjar seu 
destino a partir de seus próprios valores e formas de significação do mundo, 
com os princípios da gestão participativa para o manejo de seus recursos, 
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de onde as comunidades derivam suas formas culturais de bem-estar e a 
satisfação de suas necessidades (LEFF, 2001, p.93-94). 

 
A idéia de desenvolvimento sustentável foi estabelecida pela Comissão Mundial do Ambiente 

e do Desenvolvimento como: “O desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade de atendimento das necessidades das gerações futuras.” Já o conceito 
de desenvolvimento sustentável vai além da simples preservação dos recursos da natureza: 

 
É um processo participativo que cria e almeja uma visão de comunidade 
que respeita e usa com prudência todos os recursos – naturais, humanos, 
feitos pelas pessoas, sociais, culturais, científicos, e assim por diante. A 
sustentabilidade procura garantir, o Maximo possível, que as gerações 
atuais tem elevado o grau de segurança econômica e possam ter 
democracia e participação popular no controle das comunidades. 
Paralelamente, as gerações atuais devem manter a integridade dos 
sistemas ecológicos dos quais dependem toda a vida e a produção. “Devem 
também assumir responsabilidades em relação às gerações futuras, para 
deixar-lhes a mesma visão.” (VIEDERMAN, 1994 p.73, apud MAXIMIANO, 
2004).  
 

Atualmente se observa uma discussão em torno de quais atitudes devemos ter perante o 
meio ambiente, é porque a humanidade já vem, desde o seu aparecimento, tendo uma postura 
predatória em relação à natureza. Cottini (2003) considera que a ética e a moral podem ser sentidas 
em todas as esferas da vida, sendo importante na medida em que podem proporcionar e nos 
convidar a uma reflexão a respeito dos atos nas mais diferentes ocasiões.  

Segundo Ferreira (1986), ética significa estudo dos juízos de apreciação sobre a conduta 
humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a 
determinada sociedade, seja de modo absoluto. A partir desta definição, pode-se entender ética, 
como a forma de proceder ou de se comportar do ser humano no seu meio social, sendo, portanto, 
uma relação inter social do homem.  

Os grandes escândalos que geram altos custos às empresas, nas áreas de demissões de 
empregados e má conduta sócio-ambiental, tem incentivado a necessidade da chamada ética no 
ambiente empresarial. Além dos altos custos dos processos para as empresas, são ações que 
acarretam perda de confiança na reputação, multas elevadas, desmotivação dos empregados, entre 
outros.  

Para serem competitivas em um mercado que está sempre na perspectiva de mudança, as 
empresas necessitam de um posicionamento ativo, que integre a empresa e o cliente, mudando 
atitudes tradicionais. O posicionamento dinâmico é um processo que compreende três dimensões: 
produto, mercado e a empresa. Que Mckenna coloca como sendo: 

 
A primeira dimensão – do produto – refere-se a como a empresa deseja 
colocar seu produto no mercado competitivo, sendo aconselhável dar 
atenção especial a fatores intangíveis do posicionamento, que constituem a 
chave para a construção de relações com os consumidores. 
Na segunda dimensão – a do mercado –, o produto tem de ganhar o 
reconhecimento do mercado e a credibilidade junto aos consumidores como 
um produto “vencedor”. Para isso, as empresas necessitam conhecer e 
identificar os principais participantes da infra-estrutura do setor e trabalhar 
intimamente com eles. 
Na terceira dimensão, o estágio final do processo, as empresas têm de 
procurar um posicionamento para si mesmas. Esse posicionamento 
depende de seu sucesso financeiro, pois empresas com problemas 
financeiros são obrigadas a reconstruir sua posição no mercado, já que os 
consumidores relutam em comprar produtos de empresas com problemas 
(MCKENNA, 1999, p.50). 

 
O custo social da destruição ecológica e da degradação sócio-ambiental imposta pela 

maximização dos lucros e excedentes econômicos em curto prazo, deu lugar a agentes sociais que 
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se mobilizam pela volta dos valores, dos direitos das demandas que apontam para uma racionalidade 
sócio-ambiental, para um sistema econômico e social construído sobre pressupostos éticos e morais.  

 
 

Ética Empresarial, Ser Humano e Meio Ambiente 
 

O bom gerenciamento dos compromissos das empresas, as negociações com os 
fornecedores, sindicatos, as contratações dos empregados, trazerem novos clientes, e continuar a 
agradar os que já existem são ações que as organizações devem fazer cumprir para alcançar a 
chamada ética empresarial. O conceito vai além do fato de respeitar a leis empresariais, já que a 
ética esta relacionada com as relações existentes dentro das empresas, e entre empregados e 
clientes, baseado na transparência, lealdade e a responsabilidade mutua dos acordos.  

A ética empresarial e abrangente e esta no dia a dia, esta no planejamento adequado de 
acordo com os valores da empresa, gerando vantagens competitivas, trabalhando valores, mais que 
somente códigos ou regras, pode-se transformar organizações com padrões éticos onde as pessoas 
tenham valor por si mesmas, sejam tratadas com respeito, e que ajudem a estruturar a instituição, 
projetar a moralidade esperada, tornar plausível a existência na empresa, qualificar o sistema 
organizacional inserindo princípios/éticos nos processos administrativos, nas tomadas de decisão e 
na laboração das estratégias de negócios. 

O comportamento das organizações pode ser analisado da mesma maneira que se analisa a 
conduta humana. Isso porque ambos, indivíduos ou organizações, são definidos como agentes 
morais. Envolve habilidade de considerar cursos alternativos de ação, de escolher uma alternativa em 
detrimento de outras e de justificar ações apelando para padrões apropriados de conduta.  

Há de se discutir a ética direcionada às interações do ser humano com o meio, buscando a 
ética ambiental aliada à ética gerencial, uma que atua no ambiente, com respeito ao coletivo, à 
felicidade, à vida e à dignidade aos negócios, que permita ao homem clareza de suas 
responsabilidades. 

Fundamentalmente, a ética pode ser descrita como o ato de qualificar as ações humanas sob 
o ponto de vista do bem e do mal. Tendo o ser humano sempre interagido com a natureza, e sendo o 
homem um animal racional, há tempos que nossas intervenções no ambiente estão suscetíveis de 
reflexões éticas.  

O objetivo principal das empresas deve ser sem duvida o de servir ao público, seja 
fornecendo produtos e serviços desejados, seja não prejudicando a comunidade e os seus cidadãos. 
Uma empresa não estará cumprindo o seu objetivo se estiver poluindo o ar ou as reservas de água, 
se estiver congestionando o trânsito no embarque ou desembarque de seus produtos, se de alguma 
forma estiver promovendo o racismo ou o preconceito, se destrói o meio ambiente, ou seja, se estiver 
ameaçando o bem-estar financeiro ou social ou ambiental da comunidade. A empresa tem a 
obrigação de fornecer bens e serviços de qualidade, sintetizando, gestores das empresas têm 
obrigações para com os seus acionistas, mas também têm responsabilidades para com os 
stakeholders, ou seja, com as outras partes interessadas. Em particular, têm obrigações para com os 
consumidores e também para com a comunidade circundante, assim como para com os seus 
próprios funcionários. 

 
 

Considerações Finais 
 
Pesquisar sobre ética é entrar em um campo teórico de distintas visões e concepções, essa 

pesquisa não se teve o propósito de discutir filosoficamente estas concepções e sim procurar 
esclarecer à concepção de ética ambiental aliado a responsabilidade empresarial, visto que, o 
desenvolvimento de uma ética ambiental, atualmente, deve ser considerado um dos objetivos 
principais de uma empresa responsável. 

Ao discorrer sobre empresas sócio-ambientalmente responsáveis, fez-se a distinção entre os 
aspectos que dizem respeito às concepções sobre ambiente e a relação entre o ser humano e a 
natureza, colocando-se dois focos principais de discussão: a ética e a responsabilidade sócio-
ambiental como conceitos de interesse comum e que, portanto, deve ser difundido ao longo de todo e 
qualquer processo produtivo.  

A responsabilidade social e ambiental nos negócios é um conceito que se faz imprescindível 
para que se alcançar o desenvolvimento sustentável. Uma atitude responsável em relação ao 
ambiente e à sociedade, não só garante a não insuficiência de recursos, mas também amplia o 
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conceito buscando o fortalecimento de parcerias duráveis, promove a boa imagem da empresa como 
um todo e por fim leva ao crescimento sustentável, esta postura possibilita, também,  a prevenção de 
riscos futuros, como impactos ambientais ou processos judiciais.    
 Uma empresa para estar, atualmente, entre as responsáveis, tem que proporcionar bem-estar 
financeiro ou social ou ambiental da comunidade, tem a obrigação de garantir que os seus produtos e 
serviços sejam seguros, através de investigação e de instruções adequadas, deve estar atenta a 
colocar avisos contra eventuais utilizações incorretas de seus produtos e serviços, tendo sempre em 
vista que, as empresas produtoras são e devem ser responsáveis pelos efeitos perigosos e pela má 
utilização previsível dos seus produtos, Entregar mercadorias na data marcada e cumprir 
compromissos com fornecedores, são hoje exigências das quais a empresa não pode fugir.  

Todo sistema de uma empresa deve ser construído sobre pressupostos éticos e estar 
incorporados aos desejos da comunidade e promover os princípios morais intrínsecos ao ser 
humano, para isto, o planejamento organizacional da empresa deve envolver varias etapas buscando 
inicialmente identificar, documentar e designar papeis estabelecendo, responsabilidades e 
relacionamentos que estabeleçam linhas de comunicação entre o pessoal da empresa e a 
comunidade.          

Na atualidade, a ética empresarial vai além do ser apropriado ou adequado, a corporação 
deve ser justa, retomando valores deixados ao longo do tempo, por causa da ganância e do 
individualismo, do lucro a qualquer preço, da exploração incontida dos recursos sócio-ambientais, os 
valores precisam estar  incorporados em cada um dos dirigentes de forma que todos os 
colaboradores sejam influenciados às boas maneiras e princípios do bem comum. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo foi descrever o perfil da comunidade e analisar os principais problemas de 
saúde ou indicadores de acompanhamento na Vila Ariri, em São Luís-MA. A Vila Ariri tem cobertura 
pela Estratégia Saúde da Família, adscrita como microárea 06, pertencente à área 081 e integra o 
Distrito Sanitário do Itaqui-Bacanga. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo. Os dados 
secundários utilizados foram da “FICHA A” e “FICHA e-SUS”, do período de 2006 a 2016, sobre o 
perfil da população acompanhada, faixa etária, gênero, escolaridade e foram selecionados três 
indicadores: gravidez na adolescência, hipertensão e diabetes. O estudo revelou que a população é 
na sua maioria jovem, entre 10 a 29 anos; e 44% possui o ensino médio completo. Foram 
cadastradas 70 grávidas, das quais, 34 eram adolescentes; 24 moradores notificados como 
hipertensos; com prevalência entre os homens e 10 diabéticos entre homens e mulheres. Os 
indicadores selecionados representam três fatores de atenção sobre os moradores, considerando a 
vulnerabilidade e ausência de infraestrutura do bairro Vila Ariri. O perfil da população acompanhada e 
os indicadores destacados, se assemelham a outros estudos em São Luís. Destaca-se o uso do 
Sistemas de Informação Geográfica para representação cartográfica da microárea e a importância da 
equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família para a promoção e prevenção da saúde 
dos moradores.  
 
Palavras chave: Estratégia Saúde da Família. Agente de Saúde. Vila Ariri.São Luís-MA 
 
 
Abstract 
The objective of this study was to describe the community profile and to analyse the main health 
problems or follow-up indicators in Vila Ariri, in São Luís-MA. Vila Ariri is covered by the Family Health 
Strategy, which is classified as micro-area 06, belonging to area 081 and is part of the Itaqui-Bacanga 
Sanitary District. This is an exploratory and descriptive study. Secondary data used were from "FICHA 
A" and "FICHA e-SUS", from 2006 to 2016, about the profile of the population monitored, age group, 
gender, schooling and three indicators were selected: teenage pregnancy, hypertension and diabetes. 
The study revealed that the population is mostly young, between 10 and 29 years old; 44% have 
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completed high school. 70 pregnant were registered, of which 34 were adolescents; 24 residents were 
notified as hypertensive; with prevalence among men and 10 diabetics among men and women. The 
selected indicators represent three factors of attention on the residents, considering the vulnerability 
and lack of infrastructure of the Vila Aririneighborhood. The profile of the population monitored and the 
indicators highlighted are similar to other studies in São Luís. It stands out the use of Geographic 
Information Systems for cartographic representation of the micro-area and the importance of the multi-
professional team of the Family Health Strategy for the promotion and Prevention of the health of 
residents. 
 
Key-words: Family Health Strategy. Health agent. Vila Ariri. São Luís - MA. 
 
 
Introdução 

 
No Brasil, o Sistema Único de Saúde – SUS, foi criado através do Art.198 da Constituição 

Federal de 1988 e posteriormente regulamentado através das chamadas Leis Orgânicas da Saúde, 
Lei 8080/90 e 8142/90 (BRASIL, 2011a). Dentre as várias políticas públicas adotadas desde então, 
destaca-se a Atenção Básica em Saúde - ABS, através do Programa Saúde da Família - PSF, 
institucionalizado em 1994. Este programa teve como objetivo a substituição do modelo tradicional de 
assistência médica, por um serviço de ações básicas de forma mais abrangente e de promoção à 
saúde (PAIVA, BERSUSA E ESCUDER, 2006).  

Em 2006 o programa foi renomeado como, Estratégia da Saúde da Família - ESF, pensado 
como estratégia prioritária para organizar a ABS, consolidando a universalidade, equidade, 
integralidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social, como princípios 
básicos e norteadores do SUS (BRASIL, 2006). Para o atendimento aos princípios, União, Estados e 
Municípios tiveram uma redefinição de funções na condução do SUS. Neste sentido, a ESF é de 
responsabilidade dos municípios, com suporte financeiro e técnico dos Estados e União. 

A implantação e/ou ampliação da ESF nos municípios do Brasil foi de forma heterogênea, 
inicialmente em municípios de pequeno porte; e em seguida, nos médio e grande. Como aspecto 
inicial comum foi a inserção das equipes da ESF para atender em “áreas mais carentes”, “de riscos 
sanitários”, “áreas favelizadas ou muito pobres” dos municípios (BRASIL, 2002, p.18).  

Infere-se assim, que em São Luis, capital do Maranhão, a ESF foi implantada atendendo aos 
princípios norteadores do SUS e as primeiras equipes instaladas para atender áreas mais carentes 
da cidade. Pois segundo Nicolau (2008, p.37): “A primeira equipe de Saúde da Família implantada 
neste município foi em setembro de 1994, na Unidade Mista do Coroadinho. O bairro escolhido foi a 
Vila São Sebastião por indicação dos Agentes Comunitários de Saúde e aprovação do Conselho de 
Saúde local”. A mesma autora analisou o incremento das equipes da ESF e descreve que o 
atendimento inicial foi em áreas mais periféricas da cidade.  

Para Brasil (2011b, p.58) as equipes da ESF atuam definindo um “território-área” que são 
heterogêneas e podem representar “microáreas de maior ou menor risco à saúde da população que 
ali reside”. “As microáreas são consideradas de risco quando exibem maior frequência de eventos de 
morbimortalidade [...] ou da presença de fatores determinantes desses eventos (concentração de 
pobreza, baixa escolaridade, entre outros) ou riscos ambientais (como saneamento inadequado, 
lixões)”. Seguindo esses critérios de “riscos”, pode-se considerar que em São Luís existem várias 
áreas com essas características, representando assim, risco à saúde dos moradores. 

Várias áreas, da capital maranhense, surgiram sem planejamento prévio, como é o caso da 
Vila Ariri. De acordo com Silva (2017), na área, os arruamentos são irregulares e pavimentação 
incompleta das ruas; não existe rede de coleta e tratamento de efluentes líquidos; falta de rede de 
drenagem de águas pluviais e irregular coleta de resíduos; caracterizando-se como uma área de risco 
e socialmente vulnerável. 

Assim, o objetivo deste estudo foi descrever o perfil da comunidade cadastrada pela ESF e 
analisar os principais problemas de saúde ou indicadores de acompanhamento na Vila Ariri, em São 
Luís-MA. A Vila Ariri tem cobertura pela ESF, adscrita como microárea 06, pertencente à área 081 e 
integra o Distrito Sanitário do Itaqui-Bacanga. Segundo Pereira (2016) o mapeamento das áreas 
adscritas é parte integrante da implantação básica da ESF, é a primeira etapa de distribuição das 
equipes dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e o primeiro contato desses com a comunidade, 
portanto a função da área adscrita e fomentar um conhecimento mais universal, da população 
acompanhada e da atuação do ACS. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo. A pesquisa foi realizada na Vila Ariri, com 
136 residências, população total de 445 cadastradas pela ESF. A visita de campo ocorreu em 
05/01/2017, acompanhada pelo ACS que trabalha na área e concedeu entrevista informal sobre seu 
campo de atuação. Durante o percurso foram obtidas as coordenadas geográficas dos pontos 
relativos a toda extensão e ruas da microárea, registros fotográficos e conhecimento da área pelos 
demais pesquisadores, docente e discentes da disciplina Geografia da Saúde da Universidade 
Federal do Maranhão. O estudo faz parte do Projeto “Análise espacial aplicada aos Distritos 
Sanitários de São Luís - MA”, aprovado pela Fundação e Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA.  

Os dados secundários utilizados foram da “FICHA A” e “FICHA e-SUS” sobre o perfil da 
população acompanhada, no período de 2006 a 2016, relativo ao número total, faixa etária, gênero, 
escolaridade e foram selecionados três indicadores, perfis de acompanhamento, a saber: gravidez na 
adolescência, hipertensão e diabetes.A opção em trabalhar com os três indicadores deve-se ao fato 
de um dos autores atuar como ACS e realizar o acompanhamento da microárea há quinze anos. A 
Portaria nº 2.488, de 21/10/2011, estabelece as diretrizes e normas para este profissional, 
capacitando-o para reunir informações das visitas domiciliares e dimensionar os principais problemas 
de saúde de sua área. 

Os dados foram tabulados, em planilhas do programa Excel, para análise dos percentuais e 
elaboração dos gráficos e tabelas. Foi confeccionado o mapa da localização e digitalizaram-se todas 
as ruas pertences a microárea, foram utilizadas para o geoprocessamento dos dados o Google Earth 
Pro®, ArcGis 10.1®, substituindo assim o mapa artesanal, anteriormente utilizado pelo ACS. Os 
resultados foram analisados e discutidos para redação final da pesquisa. 
 
 
Caracterização da Área de Estudo 

 
Em atendimento aos princípios da descentralização e regionalização do SUS, a Secretaria 

Municipal de Saúde - SEMUS, dividiu São Luís em 07 (sete) Distritos Sanitários - DS. Nomes de 
bairros foram atribuídos para identificar os distritos sanitários, cada um abrangendo diversos bairros, 
a saber: Tirirical (146 bairros); Cohab (119 bairros); Bequimão (105 bairros); Vila Esperança (86 
bairros); Itaqui-Bacanga (62 bairros); Coroadinho (45 bairros) e Centro (20 bairros) (SÃO LUÍS, 2014). 
Destaca-se que a implementação dos DS representa o fundamento na territorialização da ABS. 
Nicolau (2008) menciona que o DS foi instituído pela Lei 8080/90 e representa as diretrizes para as 
condições da organização e funcionamento dos serviços de saúde; sobretudo, da ESF que trabalha 
com áreas adscritas ou microáreas. 

A Vila Ariri está inserida na região do Itaqui Bacanga, no extremo oeste da Ilha do Maranhão 
(Figura 01), uma das áreas mais populosas de São Luís e também uma das mais carentes, com 
população de 135.633 habitantes (ICE, 2012). Caracteriza-se como região de ocupação espontânea, 
sem planejamento prévio. O espectro social é preponderantemente de famílias vinda do interior do 
estado em busca de emprego na década de 1980, coincidindo com a instalação das grandes plantas 
industriais na ilha, como a Vale do Rio Doce (hoje VALE) e ALUMAR(ACIB, 2007).Cabe mencionar 
que, estes dois grandes empreendimentos atraíram uma demanda populacional expressiva e refletiu 
na ocupação da área mencionada, mas, sem infraestrutura urbana necessária.  

Na região Itaqui-Bacanga foi identificada o maior número de setores em condições 
subnormais, segundo classificação do IBGE, com aglomerados que contém aproximadamente 30% 
da população vivendo abaixo da linha da pobreza (MASSULO, NASCIMENTO e CARVALHO, 2013). 

A toponímia de “Vila Ariri” (Syagrus Oleracea) à época uma palmeira abundante no território, 
hoje extinta. O início da ocupação foi em 16 de setembro de 1980, portanto com 36 anos de 
fundação. As famílias que ocuparam a área foram advindas do interior do estado em função do 
atrativo de emprego apontado pelos grandes empreendimentos, já mencionados.  

A infraestrutura e os serviços e equipamentos urbanos são precários, tais como: o 
fornecimento de água potável é realizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão-
CAEMA e/ou poços, mas o abastecimento é intermitente e de baixa qualidade (SILVA, 2017). 

A Vila Ariri dispõe de duas escolas, uma do ensino fundamental e outro de médio; no entanto, 
inexistem creche e espaços públicos de lazer.   No tocante à religiosidade são diversos os espaços 
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para o culto; quantos aos serviços de saúde os moradores estão referenciados para a “UBS São 
Raimundo” localizada em outro bairro chamado Vila Mauro Fecury II. 

Em relação a cobertura da EFS na Vila Ariri,as famílias da área são acompanhadas pela 
Equipe 081(CNES 59919), que tem em sua composição, 1 médico generalista, 1 Enfermeira, 1 
Técnica de Enfermagem, 1 Odontólogo, 1 Atendente de consultório dentário (ACD), 1 Equipe do 
NASF e oito ACS divididos por microáreas numeradas de 01 a 08 (SILVA, 2017). 

A microárea 06 possui aproximadamente 4,95 ha, com treze ruas, das quais apenas duas: 
Rua da Igreja e Benjamin Constante são pavimentadas por representarem o corredor de transporte. 
Considera-se que a porção leste desta, apresenta os maiores problemas de infraestrutura, em virtude 
de sua ocupação ter sido efetuada em um talude e área de mangue (Figura 02).Topograficamente é 
uma região íngreme, ás vezes de difícil acesso, caracterizando-se com um lugar vulnerável (Figura 
03) (SILVA, 2017). 
 Cabe mencionar que, embora a ESF esteja implantada em São Luís desde 1994, ainda não 
há cobertura adequada. De acordo com Nicolau (2008), a cobertura em 2000 era de 5%; e 35,2%, em 
2006. Segundo dados da SEMUS, em 2013, houve pequena redução da cobertura para 34,4% e para 
32,54%, em 2017. Portanto, há um déficit, considerando a necessidade de ampliação do programa. 
 
         Figura 01 – Localização da Microárea-06 (Vila Ariri – São Luís) 
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 Figura 02 – Características e traçado das ruas na microárea 06 

 
   
 Figura 03 – Fotos da infraestrutura da microárea 
06
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Perfil da Comunidade Acompanhada 
 

O ACS acompanha 136 residências e 445 pessoas cadastradas. Dentre os quais 217(48,8%) 
mulheres e 228 (51,2%) homens. Quanto a faixa etária 62 pessoas (14%) têm de 0 a 09 anos; 87 (20 
%) entre 10 a 19 anos; 90 (20 %) entre 20 e 29 anos; 79 (18 %) entre 30 e 39 anos; 71 (16%) entre 
40 e 49 anos; 28 (6 %) entre 50 e 59 anos e 28 (6 %) com idade acima de 60 anos, conforme Gráfico 
01. 

 

 
 
          Gráfico 01 - Distribuição por faixa etária da população acompanhada.  
          Fonte: Dados da pesquisa. 
 
O nível de escolaridade é de 04(09%) de analfabetos; 125 (28,1%), com ensino fundamental 

incompleto; 23 (5,2%), fundamental completo; 52 (11,7%), médio incompleto; 168 (37,7%), médio 
completo; 06 (1,3%), superior incompleto e 05 (1,1%) superior completo, de acordo com o Gráfico 02.  

 
 

 
             Gráfico 02 – Níveis de escolaridade. 
             Fonte: Dados da pesquisa. 
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A área em estudo é constituída por população de baixo nível socioeconômico, semelhante 

aos resultados dados por Malta et al (2013) que analisando a cobertura da ESF, no Brasil e regiões; e 
avaliando a variável da escolaridade, verificou que a proporção de moradores em domicílios 
cadastrados pelo ACS foi maior entre aqueles com menor nível de escolaridade, quando comparado 
aos de maior nível escolar. 

Omomo e Bechtold(2011) relatam que os cuidados com a saúde, estão diretamente 
relacionados às questões socioeconômicas. Isto se tornará ainda mais evidente através das 
situações vivenciadas pelo ACS que ao se deparar com uma família de baixo nível socioeconômico, é 
comum encontrar-se no âmbito desta, um número significativo de crianças com a carteira de vacinal 
atrasada, número excessivo de hipertensos e diabéticos, assim como a falta de planejamento familiar 
para o nascimento das crianças. 

Para atingir o objetivo de melhorias na saúde familiar se faz necessário também um 
investimento no nível educacional da população e do ACS, visando transformá-los em sujeitos ativos 
em busca dos seus direitos e garantias fundamentais previstos pelo SUS, pois, para que possamos 
ter saúde é necessário conceber o espaço numa visão holística como bem conceitua a OMS. 
 
 
Indicadores de Acompanhamento 
 
Gravidez na Adolescência  
 

Os casos de gravidez na adolescência na microárea são incidentes, considerando o número 
de cadastros no período analisado. Entre 2006 e 2016 foram cadastradas 70 grávidas, das quais, 34 
eram adolescentes. Em 2011, de oito grávidas, seis eram menores de 20 anos. Em 2012 houve o 
maior registro de grávidas; entretanto, apenas 4 adolescentes. Em geral observou-se uma freqüência 
de grávidas, menores de idade, com pequenas variações entre um ano de outro, conforme Gráfico 
03. 

 

 
             Gráfico 03 – Número total de gestantes adultas e adolescentes. 
             Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A gravidez na adolescência é uma situação de vulnerabilidade com impactos na vida dos 

adolescentes (mães e/ou pais). Os impactos podem coexistir em diversos aspectos que vão desde a 
saúde da mãe e filho; como no desenvolvimento escolar, nas suas oportunidades de formação e 
renda dos adolescentes. Em alguns casos, a gravidez, pode estar associada a indicadores como a 
pobreza, a baixa escolaridade e a entrada precoce e precária no mercado de trabalho, podendo ser 
considerados fatores para a perpetuação de gerações em situação de pobreza e exclusão. 

Segundo Castro, Aquino e Andrade (2009, p.156), no Brasil, “[...] entre as meninas com idade 
entre 10 e 17 anos sem filhos, 6,1% não estudavam, no ano de 2008. Na mesma faixa etária, entre as 
adolescentes que tinham filhos, essa proporção chegava a impressionantes 75,7%. Entre essas 
mesmas meninas que já eram mães, 57,8% delas não estudavam nem trabalhavam”. 
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Simões et al (2003) observaram em São Luís - MA taxas elevadas de gravidez na 

adolescência. A proporção de partos entre as adolescentes foi de 29,4%, sendo maior que nos 
Estados Unidos, com 12,5% e Brasil, com 23,6%, em 1998.  Ainda para os autores as adolescentes 
com menos de 18 anos tiveram os piores resultados para os seus filhos como (baixo peso ao 
nascer,prematuridade e mortalidade infantil). Nobre e Figueiredo (2010) também estudaram a 
gravidez entre as adolescentes e detectaram que a faixa etária entre 14 e 19 anos, com baixa 
escolaridade; e em sua maioria, pertencentes a famílias com menos de dois salários mínimos. As 
duas pesquisas chamaram atenção para a necessidade de políticas sociais e de saúde que atendam 
as adolescentes em condições sociais desfavoráveis, na capital maranhense.  

Destarte, a gravidez na adolescência estudada na microárea assemelha-se à outras 
pesquisas em São Luís; e, portanto, chamam atenção para a incidência dos casos e para os reflexos 
na saúde destas mães e filhos, diante da realidade socioeconômica em que estão inseridos. 
 
 
Hipertensão 

 
O acompanhamento dos casos de hipertensos relevou que entre os 445 moradores, 24 foram 

notificados como hipertensos; ou seja, 5,40% da população. Houve um aumento de casos 
especificamente de 2007, 3 casos; para 18 casos, em 2008. Considera-se que esse aumento foi em 
decorrência implementação da “Busca Ativa”; para atender o coeficiente de hipertensos per capita da 
população adscrita, seguindo orientação do Ministério da Saúde (SILVA, 2017). A partir de 2008 os 
casos seguem em linha ascendente até 2016, ilustrado no Gráfico 04. 

 
 
 
 

 
 

 
              Gráfico 04 – Crescimento dos hipertensos por ano. 
              Fonte: Dados da pesquisa 

 
A hipertensão atingiu, sobretudo, os homens, do total de notificações catorze são masculinos 

e dez femininos. Entre os homens as notificações estão principalmente a partir da faixa etária 
superior aos quarenta anos, entretanto, se observou situação cada vez mais comum sobre a 
precocidade do agravo, dois moradores entre 20 – 29 anos são hipertensos. Em relação as mulheres, 
as notificações estão concentradas na faixa dos trinta aos cinquenta e nove, existindo apenas um 
caso em uma idosa,Gráfico 05.  
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Gráfico 05 – Hipertensos por gênero. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
A hipertensão arterial é considerada Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT, portanto, 

um agravo crônico, multifatorial, assintomática e com seria consequência para a saúde do acometido. 
O seu tratamento é como medicamentos de uso prolongado, podendo gerar ônus para o paciente, 
família e/ou sistema de saúde. Assim, a prevenção e o controle da hipertensão são considerados um 
desafio para a saúde pública.  

Conforme Cunha et al (2012, p. 89) “A maior parte da população acompanhada pela ESF em 
São Luís/MA apresenta Hipertensão Arterial totalizando 9.020 casos, sendo prevalente em quase sua 
totalidade (99,92%) em pessoas na faixa etária de 15 anos a mais”. 

Soares et al (2012) avaliaram adultos residentes em seis municípios maranhenses mais 
populosos e detectaram a prevalência de hipertensão de 23.1%, sendo maior entre os homens. 
Barbosa et al (2008) investigaram o mesmo agravo em São Luís e identificaram uma prevalência de 
27,4%, entre 835 pessoas avaliadas, também sendo maior no sexo masculino. Como fatores de risco 
foram identificados idade mais elevada e sobrepeso e/ou obesidade. Miranda (2013) analisando o 
Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos – HIPERDIA, no período 
de 2005 a 2011, identificou 1.542 hipertensos moradores da capital maranhense, dentre os quais 515 
homens e 1027 mulheres. Ainda para a autora, os dados apresentados podem ser maiores, 
considerando os casos não notificados; e o maior número, de mulheres, infere ser um aspecto 
cultural do maior cuidado feminino com sua própria saúde.  

Araújo e Guimarães (2007) ressaltam que o Ministério da Saúde tem recomendado e 
promovido ações multiprofissionais na atenção primária à saúde, como o combate à hipertensão e 
que nesse contexto insere-se ESF, em que a atenção é centrada na família; e estruturada em uma 
unidade de saúde. 

Cabe mencionar que os profissionais da ESF realizam o acompanhamento dos casos 
notificados de hipertensos; mas também, identificam precocemente os indivíduos que possuem maior 
risco de desenvolver a doença e já adotar medidas preventivas ou um tratamento inicial para que seu 
quadro não seja agravado. Silva (2017) relatou que acompanha e adverte sobre os fatores de risco 
aos diversos moradores e que já ocorreram casos em que foram advertidos, mas, não tomaram as 
devidas precauções e tornaram-se hipertensos.  

 
 
Diabetes 
 

Na microárea investigada existem 10 moradores notificados com diabetes. Comparativamente 
no período analisado houve pequeno crescimento de notificações do agravo. O primeiro ano avaliado 
contou com dois moradores e em 2012 eram seis. Segundo Silva (2017) os dados podem estar 
subnotificados em função do diagnóstico tardio, considerando a característica assintomática da 
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diabetes. O ACS chama sempre atenção e aconselha os moradores a fazem o teste de detecção da 
diabetes; pois assim, como a hipertensão, a diabetes é também classificada como DCNT 

Constatou-se que a diabetes acomete homens e mulheres; sobretudo, a partir dos 30 anos. 
No caso das mulheres, há uma incidência na faixa etária de maiores de 60.  

Segundo o “Atlas do Diabetes de 2015”, no mundo, um em cada onze adultos, tem diabetes, 
ou seja, 415 milhões de pessoas. No Brasil, são 14,3 milhões; dos quais a metade ainda não foi 
diagnosticada, o gasto com saúde dos diabéticos foi de 21,8 bilhões de dólares e a mortalidade de 
130.700 pessoas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015).  

Segundo Cunha et al (2012, p. 89), entre os residentes em São Luís, que estão sob 
acompanhamento da ESF, “A Diabetes Mellitus representa a segunda doença de maior 
acometimento, totalizando 2.581 casos, sendo prevalente na sua maioria (98,88%) em pessoas 
também na faixa etária de 15 anos a mais”. Os mesmos autores ressaltam as atribuições da equipe 
multiprofissional da ESF para a prevenção e promoção em saúde.  Nascimento, Pereira e Sardinha 
(2010) avaliaram um grupo de mulheres moradoras de bairro periférico em São Luís, com idade entre 
18 e 65 e identificaram prevalência de 25% de Diabetes Mellitus e destacaram a importância controle 
deste agravo. 

As DCNT representam um problema de saúde pública e inúmeros são os fatores que 
contribuem para tais tipos de patologias como o envelhecimento da população, estilo de vida, 
alimentação, inatividades físicas, sobrepeso, obesidade, álcool, tabagismo e outros. Assim, a 
promoção e prevenção são utilizadas como estratégias para o controle do aumento do número dos 
novos casos; aqui se inserem as atribuições da equipe da ESF.  
 

 
Considerações Finais 
 

O estudo revelou que a população acompanhada é na sua maioria jovem, entre 10 a 29 anos. 
Para a escolaridade, observou-se que 44% da população possui o ensino médio completo, ou seja, 
doze anos de estudo. Os indicadores selecionados: gravidez na adolescência, hipertensão e diabetes 
representam três fatores de atenção sobre os moradores, mas, também algumas das tendências 
gerais sobre os agravos de notificação da ESF. 

O perfil da população acompanhada e os indicadores destacados, se assemelham a outros 
estudos em São Luís, sugerindo que na escala municipal, os três fatores de acompanhamento 
estudados estão presentes e precisam de mais ações de prevenção. Os três indicadores são alvos de 
preocupação da OMS que recomenda aos países que reduzam os índices de crescimento.  

Destaca-se o uso do SIG que geraram atribuições básicas e definição da microárea estudada, 
podendo auxiliar na prática das atividades do ACS e sendo uma importante ferramenta para melhor 
entendimento do processo saúde e doença nas áreas de abrangências da ESF. 

Destaca-se ainda a importância da equipe multiprofissional da ESF e no trabalho de 
acompanhamento desenvolvido pelos ACS, principalmente no tocante à saúde preventiva, sobretudo 
em uma comunidade como a estudada, marcada pela ausência de diversos serviços públicos, 
inclusive unidades de saúde.  
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Resumo 
Com a aprovação da Lei 10.216/2001 tem início a ampliação do espaço de conquistas sociais no 
campo da saúde mental, que altera o modelo de assistência psiquiátrica no Brasil. Essa lei, que 
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental e responde a uma situação muito específica em se tratando de 
política. Avaliar as políticas públicas de saúde mental é bastante difícil atualmente, já que há pouca 
produção científica e pouco consenso sobre o campo. Assim, entende-se que para compreender a 
interseção entre política e saúde mental é voltar a atenção para os contextos social, histórico, 
econômico e cultural do país. Este trabalho tem como objetivo discutir a situação atual das políticas 
de Saúde Mental do Brasil, com enfoque nos serviços prestados a população de Janaúba no Norte de 
Minas Gerais. A metodologia utilizada consistiu em levantamento bibliográfico e documental, além de 
trabalho de campo em setores que prestam serviços de saúde mental em Janaúba no Norte de Minas 
Gerais. Conclui-se que os serviços vêm se aprimorando e existem profissionais competentes e 
dedicados à causa. Entretanto, ainda há avanços a serem feitos e as críticas ainda existem. A 
participação dos usuários na elaboração e na avaliação dessas políticas pode ser uma saída para os 
embates disciplinares e teórico-práticos, e um passo definitivo para a concretização da cidadania 
desses indivíduos. 
 

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica. Transtornos mentais. Críticas.  
 
 
Abstract 
With the approval of Law 10.216 / 2001, an expansion of the space of social achievements in the field 
of mental health begins, which alters the model of psychiatric care in Brazil. This law, which deals with 
the protection and rights of people with mental disorders and redirects the mental health care model, 
responds to a very specific situation when it comes to politics. Assessing public mental health policies 
is difficult today, as there is little scientific production and little consensus on the field. Thus, it is 
understood that to understand the intersection between politics and mental health is to turn the 
attention to the social, historical, economic and cultural contexts of the country. This study aims to 
discuss the current state of Mental Health policies in Brazil, focusing on services provided to the 
population of Janaúba in the North of Minas Gerais. The methodology used consisted of a 
bibliographical and documentary survey, as well as field work in sectors that provide mental health 
services in Janaúba in the North of Minas Gerais. It is concluded that services have been improving 
and there are professionals who are competent and dedicated to the cause. However, there is still 
progress to be made and criticism still exists. The participation of users in the elaboration and 
evaluation of these policies can be an outlet for the disciplinary and theoretical-practical conflicts, and 
a definitive step towards the concretization of the citizenship of these individuals. 
 
Keywords: Psychiatric Reform. Mental disorders. Criticism. 
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Introdução 

Em consonância com as considerações de Foucault (2008) a construção acerca do termo 
loucura sofre modificações na visão social e na forma como o “louco”, objeto de real importância no 
processo de entendimento médico científico, é recebido no convívio social ao longo dos tempos 
históricos. O autor coloca que tanto na idade média quanto no renascimento a loucura é parte do 
horizonte social, se apresentando como um fato estético e até mesmo cotidiano. No século XVII os 
ditos loucos passam por um processo de exclusão sendo enfatizado que “[...] Ela perdeu essa função 
de manifestação, de revelação que ela tinha na época de Shakespeare e de Cervantes” (FOUCAULT, 
2006, p.163).  Nesse contexto Providello e Yasui (2013 p. 1517) pontuam que: 

[...] os loucos, na Idade Média, pertenciam de certa forma ao horizonte social, pois 
havia uma experiência trágica da loucura que os conectava ao mundo como aqueles 
que dizem a verdade de forma extravagante, uma experiência que dava a eles o 
lugar da revelação. Isso quer dizer que a loucura tinha uma linguagem aceita 
socialmente, mesmo com suas particularidades. Não era ainda uma exclusão da 
linguagem e da sociedade, pois aos loucos cabia um discurso específico e um lugar 
específico (as estradas, as naus dos loucos) em relação aos outros. Mas uma 
modificação se processou com a Renascença. 

No período renascentista, a segregação dos loucos se dava pelo seu banimento das cidades 
europeias, sendo o seu confinamento denominado errante, uma vez que eram condenados a andar 
de cidade em cidade ou colocados em navios que na inquietude marítima vagavam sem destino 
chegando a algum porto. Neste ínterim mostra-se uma primeira ruptura que marca o saber da idade 
média e o da renascença em torno da loucura. Porém já na idade clássica, século XVII, tem-se um 
retrocesso no caminho do conhecimento científico em torno do processo de loucura, pois nesse 
momento passa-se a proceder ao internamento de devassos, portadores de doenças venéreas, 
libertinos, blasfemadores, suicidas dentre outros. “[...] A loucura se perde por entre um número 
variado de outras experiências que têm em comum com a loucura a desrazão, o desatino” 
(FOUCAULT, 2008 apud PROVIDELLO E YASUI 2013 p. 1518). 

Seguindo o andamento histórico do reconhecimento psicológico do termo loucura verifica-se 
que no século XVIII, Phillippe Pinel

228
, estudioso considerado o pai da psiquiatria, propõe uma nova 

forma de tratamento aos loucos, a qual busca libertá-los das correntes, transferindo-os aos 
manicômios, destinados somente aos doentes mentais, nesse século várias experiências e 
tratamentos são desenvolvidos e difundidos pela Europa. O estudioso ao transferir os doentes para 
os manicômios buscava o tratamento baseando-se na reeducação dos alienados, no respeito às 
normas e no desencorajamento das condutas inconvenientes. O médico acreditava que a função 
disciplinadora do profissional e do manicômio deveria ser exercida com firmeza, porém com gentileza, 
fato que denotava o caráter essencialmente moral com o qual a loucura passa a ser revestida. 
Ressalta-se nesse contexto que com o passar dos tempos esse tratamento moral designado por Pinel 
vai sofrendo um esvaziamento em suas ideias originais e o que permanece são as ideias corretivas 
do comportamento e dos hábitos dos doentes, porém como recursos de imposição da ordem e da 
disciplina institucional, “[...] No século XIX, o tratamento ao doente mental incluía medidas físicas 
como duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias” (CCS/BRASIL, 2007 p.01). 

O avanço tecnológico e das teorias organicistas passa a considerar a doença moral também 
como uma doença orgânica, o contraditório era que as técnicas de tratamento eram as mesmas 
empregadas pelos adeptos do tratamento moral, o que significa que, mesmo com uma outra 
compreensão sobre a loucura, decorrente de descobertas experimentais da neurofisiologia e da 

                                                           

228
 Influenciado pelas ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa, Philippe Pinel (1745-1826) foi pioneiro no 

tratamento de doentes mentais e um dos precursores da psiquiatria moderna. Formado em medicina pela 
Universidade de Tolouse (França), dirigiu os hospitais de Bicêtre e Salpêtrière. Na sua Biografia consta que se 
interessou por essa área depois que um amigo tomado de loucura, fugiu para uma floresta, tendo sido devorado 
por lobos. Da observação dos seus próprios pacientes, em 1801, publicou seu Tratado Medico-Filosófico sobre a 
Alienação Mental. Mais informações disponíveis em http://portal.saude.sp.gov.br/caism-philippe-
pinel/institucional/quem-foi-philippe-pinel 

 

 

http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/Mostra/pinel.html
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neuroanatomia, a submissão do louco permanece e adentra o século XX, somente a partir da 
segunda metade deste mesmo século  é que se inicia uma transformação das instituições 
psiquiátricas em âmbito geral (CCS/BRASIL, 2007 p.01).  

Assim os avanços nas condutas de tratamento e designação científica do termo loucura vêm 
se reconstruindo paulatinamente ao longo dos tempos trazendo aspectos cada vez mais 
humanizados para acolhimento da clientela. No Brasil a constituição do novo modelo assistencial em 
saúde, o Sistema Único de Saúde - SUS trouxe grandes contribuições para o atendimento dos 
portadores de distúrbios mentais. Com a aprovação da Lei 10.216/01 há uma ampliação do espaço 
de conquistas sociais no campo da saúde mental, que altera o modelo de assistência psiquiátrica. 
Essa lei, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental, segundo Silva, Barros e Oliveira (2002), 
responde a uma situação muito específica em se tratando de política. Os autores ressaltam ainda que 
há uma relação entre as políticas sociais e os movimentos de valorização e acumulação do capital, 
sua consequente produção de visões de mundo, bem como as lutas pelo poder, distribuição de 
riquezas, enfim, que essas políticas aparecem como uma forma de enfrentamento das contradições 
do capitalismo. Assim, políticas como as de saúde mental são respostas frente às crises do sistema 
capitalista. Por isso, para compreender a interseção entre política e saúde mental, precisa-se voltar a 
atenção para os contextos social, histórico, econômico e cultural do país. As políticas sociais, 
portanto, podem ser entendidas como mecanismos de produção e reprodução da força de trabalho, e 
como legitimadoras da classe dominante. Dessa forma, minimizam efeitos de outras políticas 
governamentais que sustentam a lógica da acumulação capitalista. 

Considerando o campo das políticas públicas de saúde mental, Mateus (2013) afirma que 
avaliar tais é bastante difícil atualmente, já que há pouca produção científica e pouco consenso sobre 
o campo. No Brasil, isso pode ser um desafio ainda maior, visto a extensão territorial do país e a 
complexidade do sistema. Desta forma no campo da Reforma Psiquiátrica há ainda uma parte dos 
profissionais da área que tecem críticas severas ao desenrolar da desse processo. ADICIONAR 
REFERÊNCIA Questões econômicas, ideológicas, culturais e sociais, novamente, causam as 
divergências nas opiniões sobre como deveria ser o modelo de assistência à saúde mental mais 
eficiente. A elaboração das políticas públicas não fica imune à discussão nos meios acadêmicos e 
científicos, e talvez esse seja o motivo do avanço dos serviços em saúde mental no Brasil. 

Dessa forma, o trabalho objetiva discutir a situação atual das políticas de Saúde Mental no 
Brasil, com enfoque nos serviços prestados a população de Janaúba no Norte de Minas Gerais.  

 
 

Procedimentos metodológicos 
 
A metodologia utilizada consistiu inicialmente de levantamento bibliográfico e documental, e 

trabalho de campo nos Centros de Atenção Psicossocial responsáveis pelo atendimento a indivíduos 
portadores de doenças mentais em Janaúba-MG. Para o embasamento teórico do estudo, foi 
realizada a pesquisa bibliográfica através de livros, periódicos, relatórios técnicos, revistas 
especializadas, entre outros, acerca da temática estudada. Assim, foi realizada a contextualização 
histórica da Reforma Psiquiátrica, demarcando a institucionalização da mudança de paradigma no 
Brasil. Aqui, a evolução das políticas de saúde mental teve seu ponto-chave na promulgação da Lei 
10.216/2001 e, portanto, foram aqui observadas as aspirações e críticas dessa nova proposta de 
trabalho no campo da saúde mental. No levantamento documental utilizou-se de pesquisas no 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Ministério da Saúde para levantar informações 
sobre o município de Janaúba, bem como informações acerca das leis, normas, portarias, entre 
outros, que regem o sistema de saúde pública e saúde mental no Brasil. Posteriormente foi realizado 
trabalho de campo nos Centros de Atenção Psicossocial de Janaúba para conhecer os serviços 
prestados por esses centros e a realidade local.  Ao final, valendo-se dos pontos discutidos, o 
trabalho aponta as direções indicadas pela bibliografia no que diz respeito à melhoria do serviço de 
Saúde Mental no Brasil, além de descrever os serviços de saúde mental oferecidos a população de 
Janaúba-MG.  
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Principais aspectos da reforma psiquiátrica 

A partir da segunda metade do século XX, impulsionada principalmente por Franco 
Basaglia

229
, psiquiatra italiano, inicia-se uma radical crítica e transformação do saber, do tratamento e 

das instituições psiquiátricas. Esse movimento inicia-se na Itália, mas tem repercussões em todo o 
mundo e muito particularmente no Brasil. Nesse sentido é que se inicia o movimento da Luta 
Antimanicomial que nasce profundamente marcado pela ideia de defesa dos direitos humanos e de 
resgate da cidadania dos que carregam transtornos mentais. Aliado a essa luta, nasce o movimento 
da Reforma Psiquiátrica que, mais do que denunciar os manicômios como instituições de violências, 
propõe a construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e comunitárias, profundamente 
solidárias, inclusivas e libertárias. No Brasil, tal movimento inicia-se no final da década de 70 com a 
mobilização dos profissionais da saúde mental e dos familiares de pacientes com transtornos 
mentais. Esse movimento se inscreve no contexto de redemocratização do país e na mobilização 
político-social que ocorre na época estando intimamente relacionado com o processo da reforma 
sanitária ocorrido no país na mesma época. 

A psiquiatria se instala como ciência e se apropria da loucura como seu objeto de estudo. 
Assim nasce o hospital psiquiátrico, com sua natureza totalitária e punitiva, descendente de asilos e 
manicômios, de onde copiaria o cunho excludente e discriminatório. Esses hospitais surgem para 
oferecer cuidado aos loucos, e acabaram se tornando política de governo, o que acaba centralizando 
os investimentos do Estado nessas instituições (MATEUS, 2013). Entretanto, as internações em 
longo prazo, a grande quantidade de usuários novos por ano, a validade do tratamento, e sua 
eficácia, resultaram em críticas e questionamentos em relação a essas instituições, o que acabou 
chamando a atenção para a desumanização presente naquele ambiente. Com o surgimento dos 
medicamentos, houve uma onda de otimismo e em função disso foi possível pensar num tratamento 
em comunidade, já que agora os pacientes eram liberados das internações. Nesse espaço de tempo, 
já se começavam a pensar sobre alternativas de tratamento fora do hospital, como as comunidades 
terapêuticas e, ao mesmo tempo, pensava-se na reformulação do atendimento dentro dos hospitais 
psiquiátricos, já que se iniciavam as reflexões sobre os direitos e liberdades dos pacientes (MATEUS, 
2013). 

Das críticas ao hospital psiquiátrico surgiu a Reforma Psiquiátrica, que reestruturaria a 
atenção e assistência aos portadores de transtornos mentais (GOULART; DURÃES, 2010). Muda-se 
o modelo hospitalocêntrico para o modelo comunitário, por meio da desinstitucionalização. As 
políticas baseadas na desinstitucionalização seriam baseadas em diminuir a entrada de novos 
pacientes nos hospitais psiquiátricos, por meio de um tratamento comunitário; reinserir os antigos 
pacientes na sociedade; e estabelecer um sistema de suporte e reabilitação (MATEUS, 2013). Nesse 
momento surge o que chamamos de paradigma da atenção psicossocial, que se apoia como um 
operador de práticas que objetivam produzir cidadania. A rede deve estar toda conectada e devem 
existir equipamentos presentes nas políticas de assistência social, educação e outras – com esses 
vários serviços, há um suporte total dos usuários em suas diferentes necessidades e complexidades. 
Assim não é a doença ou o sintoma o foco do cuidado, e sim o tratamento do individuo como um ser 
social, que deve exercer sua cidadania com dignidade e direitos (PIRES; XIMENES; NEPOMUCENO, 
2013). 

Para Silva, Barros e Oliveira (2002), a Reforma não se trata somente de humanizar as 
relações entre os sujeitos nas instituições, já que até então havia uma hierarquia entre 
médico/profissional e alienado. Sendo assim, a reforma deve prezar por uma inversão da 
institucionalização do paciente, produzindo novas culturas e novos lugares sociais em que não haja 
exclusão do portador de sofrimento mental. Para isso, além da reforma completa das bases teóricas 
psiquiátricas usadas até então, seria preciso ampliar o campo da loucura para outros profissionais, e 
reconhecer a imersão profunda da questão no contexto social, econômico e cultural do país. 

 

                                                           

229
 Franco Basaglia era médico e psiquiatra, e foi o precursor do movimento de reforma psiquiátrica italiano 

conhecido como Psiquiatria Democrática. Nasceu no ano de 1924 em Veneza, Itália, e faleceu em 1980. Após a 
2ª Guerra Mundial, depois de 12 anos de carreira acadêmica na Faculdade de Medicina de Padova, ingressou no 
Hospital Psiquiátrico de Gorizia. No ano de 1961, quando assumiu a direção do hospital, iniciou mudanças com o 
objetivo de transformá-lo em uma comunidade terapêutica. Sua primeira atitude foi melhorar as condições de 
hospedaria e o cuidado técnico aos internos em Gorizia. 

http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/Mostra/basaglia.html
http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/Mostra/basaglia.html
http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/Mostra/reforma.html
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Políticas de Saúde Mental no Brasil 

A primeira lei a dispor sobre o tratamento referente à saúde mental no Brasil foi o decreto nº 
1.132, em 1903, que objetivava proteger a sociedade dos riscos atribuídos aos loucos e, ainda, regula 
a prática da internação. O sujeito que de alguma forma perturbasse a ordem pública ou a segurança 
da sociedade deveria ser recolhido a um estabelecimento próprio, caso fosse provada sua doença 
mental (BARROSO; SILVA, 2011). 

Em 1934, o decreto 24.559 substituiria este e disporia sobre a profilaxia mental, a assistência 
e proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços psiquiátricos, entre 
outros. Neste contexto, já havia a ideia da profilaxia mental, com a liga de higiene mental; 
atendimento dos toxicômanos e intoxicadas por substâncias, ou por álcool. Esse novo decreto trazia, 
ainda, a necessidade de legislação mais elaborada para portadores de transtornos mentais. 
Entretanto, ainda havia mitos e muitos preconceitos referentes ao tema (MATEUS, 2013). 

No dia 18 de maio de 1987, na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e 2º 
Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental que se propôs deveras substituir o modelo 
hospitalocêntrico pelo comunitário. Seguiu-se a criação do movimento Antimanicomial e a campanha 
cultural pela reforma psiquiátrica. Foi então possível a criação do primeiro CAPS, em 1987, em São 
Paulo (BARROSO; SILVA, 2011). A partir daí, outros serviços substitutivos foram criados e 
instituídos. Em 1989, o projeto de lei do deputado Paulo Delgado propunha a extinção dos 
manicômios e tornar oficial a assistência comunitária. Com a assinatura da Declaração de Caracas, 
em 1990, o Governo Responsabilizou-se por assegurar os direitos às pessoas com transtornos 
psiquiátricos e implementar os serviços de saúde mental (BARROSO; SILVA, 2011). 

Em 1992 já havia avanços quanto à criação, no Sistema Único de Saúde, de programas de 
assistência a portadores de transtornos mentais, bem como Núcleos de Atenção Psicossocial e as 
normas de funcionamento do CAPS. Em 2000 foram criadas as residências terapêuticas e cada vez 
mais o movimento dos profissionais da saúde e as manifestações sociais pressionaram o Estado para 
a aprovação da lei de reforma psiquiátrica, que foi promulgada finalmente em 2001, como Lei Federal 
10.216 (BARROSO; SILVA, 2011). 

Posteriormente, a portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 2002 regulamenta os Centros de 
Atenção Psicossocial. Estes são tipificados por porte e clientela, sendo denominados: CAPS I, 
indicado para população acima de 15.000 habitantes; CAPS II, indicado para população acima de 
70.000 habitantes; CAPS III, para população acima de 150.000 habitantes; CAPSi, que prioriza o 
atendimento de crianças e adolescentes com transtorno mental; e CAPSad, que prioriza o 
atendimento de transtornos decorrentes ou associados à dependência ou uso de substâncias 
psicoativas (GUEDES, 2010). 

No ano 2000, a Portaria GM/MS n;º 1.220 cria e põe em funcionamento procedimentos 
assistenciais das Residências Multiprofissionais no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 
Único de Saúde. Foi possível, assim, que os municípios implementassem iniciativas de 
desinstitucionalização dos pacientes de longa permanência. Em 2002, com a Portaria GM/MS n.º 251, 
é estabelecida as diretrizes e normas de assistência hospitalar psiquiátrica, medida que classifica os 
hospitais psiquiátricos e define o funcionamento e a entrada para internações psiquiátricas no SUS. 
Houve, no mesmo ano, a avaliação de todos os hospitais psiquiátricos, o que trouxe consequências 
para medidas de humanização, redução de leitos e, quando foi preciso, houve fechamento das 
unidades (BARROS; SALLES, 2011). 
 Em 2002, com a Portaria n.º 336 de 2002, houve a criação de novos CAPS, com atendimento 
de usuários dependentes e/ou que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas (CAPSad). O 
Programa de Volta para Casa é criado pela Lei 10.708 de 2003 e põe corpo à reivindicação histórica 
do movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Investe-se no repasse financeiro e estímulo para os 
pacientes que, após longa internação, possam ter recursos para sua sobrevivência (BARROS; 
SALES, 2011). 
 Já em 2008, após a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), a Portaria GM 
154/08 incluiu profissionais da saúde mental nas equipes dos núcleos. Assim, ações de saúde mental 
estariam asseguradas na Atenção Básica. Nos NASF, há a articulação entre equipes de Saúde da 
Família e equipes de saúde mental, o que promove o acesso e facilita o cuidado de pacientes com 
transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Tais ações visam a melhoria do 
atendimento e o direcionamento dos pacientes para locais adequados de atendimento. 

Atinente a Organização Mundial de Saúde – OMS (2001) contabiliza-se em âmbito mundial 
cerca de quatrocentos milhões de indivíduos que sofrem com algum tipo de perturbação mental, 
neurológico e ou psicológico sendo que a cada ano esse número tende a aumentar. Para o Ministério 
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da Saúde o acesso dos usuários portadores de transtornos mentais, aos serviços de saúde se dá 
através da Estratégia de Saúde da Família – ESF, desta forma a assistência na atenção primária a 
saúde, no tocante à saúde mental, abrange a assistência dos indivíduos com transtornos mentais 
bem como o desenvolvimento de ações preventivas que englobam o indivíduo e a família (BRASIL, 
1990). De acordo com o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, no estado de Minas 
Gerais ocorreram no ano de 2013 sete mil seiscentos e quarenta e quatro internações hospitalares 
por causas psiquiátricas, no ano de 2014 e 2015 os números de internações começaram a cair sendo 
registradas sete mil duzentos e trinta e uma e cinco mil e trezentas internações respectivamente. Os 
registros apontam ainda que no ano de 2015 as macrorregiões de saúde com maior número de 
hospitalizações por esta causa no estado foram as regiões central com um mil novecentos e noventa 
e seis hospitalizações seguida pelas regiões Sul com novecentos e quarenta e seis registros e a 
sudeste com quinhentos e cinqüenta e quatro. 

Para a macrorregião Norte de saúde de Minas Gerais foram apontados no ano de 2013 
trezentas e quarenta e duas hospitalizações por causas psiquiátricas, em 2014 os registros 
constaram duzentos e noventa e cinco hospitalizações e em 2015 a diminuição manteve-se 
apontando duzentas e cinqüenta e nove hospitalizações. Estas ocorrências colocaram a macrorregião 
Norte de saúde na sexta posição quando feitas a classificação do maior número de hospitalizações 
por macrorregião de saúde. Na tabela 01 estão compilados os dados de hospitalizações por causas 
psiquiátricas por microrregião do Norte de Minas Gerais. Os dados apresentados consideram as 
microrregiões segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, abrangendo assim os 
oitenta e nove municípios norte mineiros. 

Tabela 01: Números de Hospitalizações por causas psiquiátricas no Norte de Minas 

 

HOSPITALIZAÇÕES POR CAUSAS PSIQUIÁTRICAS POR MICRORREGIÃO NO NORTE DE 

MINAS GERAIS 

 

MICRORREGIÃO 

 

ANO DE HOSPITALIZAÇÃO 

 
2013 2014 2015 

Montes Claros 102 121 153 

Grão- Mogol 13 8 6 

Januária 42 30 19 

Janaúba 75 42 11 

Bocaiuva 18 30 7 

Salinas  37 43 45 

Pirapora 55 25 22 

Total 342 299 263 

Fonte: SIAB/DATASUS2017.  
 

Com base nos dados da tabela 01 percebe-se que na microrregião de Montes Claros e 
Salinas houve um aumento consecutivo no número de hospitalizações por causas psiquiátricas do 
ano de 2013 para o ano de 2015, na microrregião de Bocaiúva houve aumento entre os anos de 2013 
e 2014 e deste para o ano seguinte houve uma redução expressiva nas demais microrregiões com 
tendência decrescente prevalecendo. Tal situação de redução associa-se a efetivação do 
atendimento e acompanhamento desta clientela nas unidades especializadas, que viabiliza melhores 
condições de saúde para o indivíduo, diminuindo as hospitalizações por causas psiquiátricas 
diversas. É importante ressaltar ainda que os dados apresentados envolvem apenas os registros de 
hospitalizações que ocorreram através do SUS, as demais situações envolvendo hospitalizações em 
instituições privadas não estão aqui elencadas. 

 

O CAPS e outros Serviços 
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O CAPS

230
 tornou-se, portanto, o serviço de referência das políticas de saúde mental, após 

muitas dificuldades na implantação propriamente dita da Reforma, e tem como procedimentos, 
atualmente: acolhimento inicial; acolhimento diurno; acolhimento noturno; atendimento individual de 
paciente; atendimento familiar; atendimento de paciente em grupo; práticas expressivas e 
comunicativas; práticas corporais; atenção às situações de crise; atendimento domiciliar para 
pacientes e /ou familiares; ações de reabilitação psicossocial; promoção de contratualidade; 
matriciamento de equipes da atenção básica; matriciamento de equipes dos pontos de atenção da 
urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência; ações de articulação de redes intra 
e intersetoriais; fortalecimento do protagonismo de usuários de centro de atenção psicossocial e seus 
familiares; acompanhamento de serviço residencial terapêutico (MATEUS, 2013).  

Para Gama (2012), os Centros de Atenção Psicossocial devem servir como mediadores 
clínico-institucionais, pela possibilidade de se realizar o matriciamento dos serviços não 
especializados, atendimento dos casos mais complexos e servir como referência para os leitos de 
retaguarda.Segundo o autor, o CAPS, em nenhum aspecto, ignora a gravidade ou os aspectos 
individuais, biológicos ou psicológicos do adoecimento. A grande diferença aqui é que a gravidade 
não torna o caso impedido de ter um tratamento comunitário, social. Em qualquer nível, deve-se 
produzir um espaço comunitário para o alívio dos sintomas. 

Pires, Ximenes e Nepomuceno (2013, p. 512-518) realizaram uma revisão sistemática dos 
serviços e estratégias que vem sendo utilizados, desde a promulgação da Lei 10.216, para a 
promoção de cuidado em saúde mental. De acordo com os autores: 

a) moradia assistida, que tem por objetivo tornar disponível uma casa para a moradia, com 
suporte técnico, para pessoas com histórico de internações longas e perdas de vínculo com a família 
e com a comunidade;  

b) atividades grupais, que contribuem para a cidadania e fortalecimento dos portadores de 
transtorno mental, já que produzem formas mais solidárias de relações entre os sujeitos, bem como 
espaços de expressão e de convívio com a diversidade, gerando um vínculo comunitário;  

c) oficinas terapêuticas, que promovem a expressão, socialização e reinserção social;  

d) grupos terapêuticos, que potencializam a abordagem psicossocial aos transtornos, 
objetivando o trabalho de expressão e sentimentos dos sujeitos, educação em saúde e um 
conhecimento maior sobre os processos de saúde-doença;  

e) atividades de geração de trabalho e renda, que reinserem o portador de sofrimento 
psíquico no mundo do trabalho, produzindo autonomia e cidadania;  

f) atendimentos individuais, com vistas ao atendimento das demandas clínicas e 
necessidades específicas dos sujeitos, com consultas e psicoterapia;  

g) o acompanhamento terapêutico, que também promove a reinserção social e pode ser 
realizado por qualquer profissional de saúde;  

h) o hospital-dia, que oferece um cuidado a partir da instituição hospitalar, mas não se 
centrando exclusivamente na doença, possibilitando outros tipos de intervenções; 

i) apoio matricial, por fim, que é um suporte técnico especializado em saúde mental, que 
aumenta a capacidade resolutiva de qualquer caso, bem como fortalece a rede de saúde mental. 

                                                           
230 Os CAPS (Centros Atenção Psicossocial) são regulamentados pela Portaria nº 336/GM, de 19 de 

fevereiro de 2002 e integram a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa portaria reconheceu e ampliou o 
funcionamento e a complexidade dos CAPS, que têm a missão de dar um atendimento diuturno às pessoas que 
sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de 
reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando as internações e 
favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias.  
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Todos esses serviços foram e são utilizados e os profissionais atestam sua eficácia no trato 

do sofrimento mental e todos os seus aspectos, possibilidades e singularidade de cada caso. A 
criação do estatuto da doença mental serviu para abrir um campo de possibilidades em que se 
explicava o normal e o patológico, na esfera do mental e dos fenômenos psíquicos. As teorias 
explicativas são tão variadas e complexas quanto seu objeto de estudo. Por isso, manter o campo 
aberto à investigação demanda uma variada rede conceitual para lidar com situações gerais, e 
situações singulares (GAMA, 2012). Nesse sentido, os novos serviços vão ao encontro dessa ideia e 
permitem que se instale uma rede flexível e disposta de forma lógica para o atendimento integral do 
paciente. A liberdade disciplinar e a não-hierarquização dessas instituições constituem um ponto forte 
para a colocação de um serviço que preza pela liberdade e pela cidadania de seus usuários. 

Com a Lei 10.216/2001, houve a criação de vários serviços públicos de base comunitária; 
diminuição significativa no número de leitos psiquiátricos, direcionamento do financiamento dos 
hospitais para os serviços abertos; e um maior cuidado com os direitos dos pacientes (DELGADO, 
2011). Entretanto, existem críticas ao processo de instalação efetiva da Reforma, desde a lentidão do 
processo até a insuficiência dos serviços substitutivos (GAMA, 2012). 

Gama (2012) afirma que alguns críticos defendem que os hospitais psiquiátricos são 
indispensáveis para a composição da rede de saúde mental. O autor explica que essas críticas são 
produzidas por médicos da Associação Brasileira de Psiquiatria, e que a grande questão que sustenta 
a crítica é a suposta “despsiquiatrização” dos serviços de saúde mental, o que estaria gerando 
insegurança para pacientes e familiares, e que os serviços substitutivos estariam mais em favor de 
uma ideologia do que dos interesses econômicos e científicos. 

Delgado (2011) identifica duas tendências de críticas ao texto da Lei em vigor. A primeira, já 
colocada por Gama (2012) é claramente hospitalocêntrica e há um interesse em regulamentar a 
internação involuntária. A outra tendência recai mais fortemente sobre a liberdade e a autonomia da 
pessoa com transtorno mental do ponto de vista jurídico, já que não compactua diretamente com a 
volta do hospital psiquiátrico.  

Pitta (2011) entende que o serviço ainda não oferece suporte adequado à sociedade, 
enquanto as portas dos serviços comunitários e assistenciais fecham às cinco da tarde, como se não 
houvesse demandas no período da noite. Para a autora, para diversos profissionais da saúde, do 
direito e da assistência social, a ideia de uma parceria entre a sociedade e o louco e/ou usuário de 
substâncias psicoativas é impossível e rechaçada com veemência. Pitta (2011) ainda coloca que 
existem demandas específicas que exigem um cuidado além da Lei Antimanicomial, para crianças, 
idosos, mulheres e homens, que são deixadas de lado por esse tipo de preconceito e tendência a se 
pensar que não há uma saída para os impasses do tratamento da saúde mental. As ações que ainda 
tendem para o atendimento fisicalista, sem fazer uso das questões subjetivas, são provas dessa 
postura desinteressada. 

Para Delgado (2011a), a incorporação da política de cuidado, que é a principal mudança da 
Lei 10.216 é, frequentemente posta em movimento mais pela boa-vontade de alguns profissionais do 
que por atos de rotina médica. Assim, concordando com Pitta (2011), coloca que ainda há uma grave 
hiância entre o que idealmente se espera do governo, das instituições e dos profissionais, e a real 
ação desses agentes.  

 
 

Uma análise da rede de saúde mental em Janaúba 

O município de Janaúba (Mapa 1) está localizado na Mesorregião Norte do Estado de Minas 
Gerais e possui população de 71.279 habitantes (IBGE, 2016). Tem como principais atividades, a 
agricultura, a pecuária e o comércio. Janaúba é polo da microrregião de Janaúba, que compreende 
treze municípios: Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Mamonas, Mato Verde, Monte Azul, Nova 
Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados e Serranópolis de Minas. Em 2016, a 
população dessa microrregião foi estimada em 259.706 mil habitantes. O município de Janaúba conta 
com os seguintes serviços de saúde: dezessete Unidades Básicas de Saúde, quatro Policlínicas e 
três Hospitais, sendo um referência em maternidade (FUNDAJAN) e o outro em urgência e 
emergência (REGIONAL) e na atenção especializada em saúde mental existe: Hospital Regional com 
os leitos psiquiátricos, CAPS AD, CAPS II, CAPSi e a UAI. 
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            Figura 1 - Mapa de Janaúba 
 
Os Centros de Atenção Psicossocial- CAPS estão estruturados da seguinte forma: 
 
CAPS (Centros de Atenção Psicossocial): como um dos serviços substitutivos do modelo 

asilar proposto pela Reforma. A função dos CAPS é de prestar atendimento a pessoas com grave 
sofrimento psíquico, diminuindo e evitando internações psiquiátricas, e articular-se com a rede de 
serviços da comunidade favorecendo a reinserção delas a este espaço. É um lugar de referência para 
o cuidado e a promoção da vida, fazendo parte da estratégia da Rede de Atenção Psicossocial, no 
que diz respeito ao estímulo à vida comunitária e à autonomia dos usuários. 

Os CAPS contam com sua relação constante com a Rede, tratando de projetar os serviços 
públicos de saúde, de referência nos territórios, sendo de livre acesso, e espaço de trocas sociais. 
Nessa perspectiva de projeção, trata-se da afirmação da ideia dos serviços de portas abertas, em seu 
sentido literal e metafórico; da disponibilidade e do desenvolvimento do acolhimento, estando sempre 
referenciado pelas demandas da clientela; da ideologia do cuidado em liberdade, e a garantia dos 
direitos das pessoas em sofrimento psíquico; da atenção contínua, de 24 horas, dada na perspectiva 
da hospitalidade e da união entre o espaço de serviço e os territórios, sendo que considera-se que é 
preciso produzir serviços de referência em cada território (BRASIL, 2015). 

CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) é a única unidade de saúde 
especializada em atender os dependentes de álcool e outras drogas, dentro das diretrizes 
determinadas pelo Ministério da Saúde, que tem por base o tratamento do paciente em liberdade, 
buscando sua reinserção social. Esses Centros devem oferecer atendimento diário à população 
usuária de álcool e outras drogas de forma abusiva e prejudicial, com planejamento terapêutico, 
pautando-se numa perspectiva individualizada, de evolução continuada.  

Pode haver intervenções precoces, retirando-se o estigma do tratamento e enfatizando a 
prevenção. Leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais também fazem parte das práticas, além da 
internação domiciliar e inserção comunitária de serviços, de acordo com as demandas dos usuários. 
Para o tratamento, utiliza-se intervenção medicamentosa, psicoterápica, atendimentos em grupos, 
oficinas terapêuticas e visitas domiciliares.  Deve haver ainda condições para repouso e 
desintoxicação ambulatorial. 

CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil): é um serviço de atenção diária, que destina-
se a atender crianças e adolescentes com comprometimentos psíquicos. Incluem-se nesta categoria 
portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e aqueles que se encontram impossibilitados de 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciKOx5djSAhXIh5AKHQO7AjAQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fpepsic.bvsalud.org%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1413-03942013000100008&usg=AFQjCNEThfb6a4TRGsJoQje3Ach83tIsbw&sig2=mZYYVkamcz8ppvjgYqBxXg
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estabelecer e manter laços sociais por virtude de sua condição psíquica. Os serviços encontram no 
CAPSi a ampliação das possibilidades para o tratamento de crianças e adolescentes. Atesta-se que, 
nesses casos, o tratamento deve começar o mais cedo possível, por isso é importante, o quanto 
antes, estabelecer parcerias necessárias com a rede de saúde, educacional e com a assistência 
social, que têm ligação com o cuidado da população infanto-juvenil. 

As psicoses e autismos infantis são condições cujas causas não se dão isoladamente. 
Existem, entretanto, apontamentos de alguns detalhes que podem ajudar no tratamento, como 
manter as crianças em ambiente doméstico e familiar; trazer as famílias para a participação do 
tratamento, não isolando a criança ou o adolescente; tratamento com estratégias e objetivos 
múltiplos, trabalhando questões familiares, afetivas, educacionais, de saúde, judiciais, de assistência, 
etc. Melhorar as condições gerais das crianças tem demonstrado ter um efeito muito benéfico no 
tratamento do próprio transtorno. Assim, a equipe técnica dos CAPSi deve ser composta por médicos, 
psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais – o que 
caracteriza a equipe mínima. No tratamento de crianças e adolescentes, a inclusão social e escolar 
são prioritárias nos projetos terapêuticos (BRASIL, 2004) 

UAi (Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil) UAi é uma Rede de Atenção Psicossocial que 
oferece acolhimento transitório às crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 10 a 18 anos de 
idade, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Acolhe e oferece 
cuidados contínuos e de proteção para até 10 crianças e adolescentes, observando as orientações do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Indica-se a Unidade de Acolhimento infanto-juvenil para 
população acima de 200 mil habitantes.  

A Equipe mínima da unidade deve conferir: 56 horas semanais para profissionais graduados 
da área da Saúde, sendo distribuídos os turnos de domingo a domingo, garantindo assim a presença 
de ao menos um profissional por período, todos os dias da semana; profissionais de nível médio, ao 
menos dois, todos os dias da semana e nas 24 horas do dia; 40 profissionais graduados na área da 
Educação, devendo haver a presença de um desses profissionais todos os dias úteis da semana, por 
um período de 10 horas. Deve-se contar com assistentes sociais, educadores físicos, enfermeiros, 
pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e médicos (BRASIL, 2015). 

Leitos psiquiátricos: Em Janaúba há seis leitos psiquiátricos para atender as pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e 
outras drogas, sendo o leito o componente hospitalar da rede de atenção psicossocial. Importante 
ressaltar que esses leitos são para eventual repouso ou observação dos pacientes, não devendo ser 
uma medida de aprisionamento ou de permanência dos usuários no serviço. A permanência do 
paciente pode ocorrer até sete dias seguidos em leitos noturnos, ou em 10 dias intercalados no 
intervalo de 30 dias (BRASIL, 2004). 

Quanto aos serviços de Saúde Mental em Janaúba – MG funcionam da seguinte forma: 
O CAPS AD de janaúba funciona com a logica de portas abertas, até a presente data tem 400 

pacientes cadastrados onde desse numero 90% são usuários de álcool. O serviço conta com oficinas 
e psicoterapia não com objetivo de produção, mais sim pautado na escuta clinica baseando sempre 
no Projeto Terapêutico Singular (PTS) de cada sujeito. Esse serviço existe em Janaúba há 02 anos e 
tem cerca de 30 pacientes intensivos para permanência dia. O serviço funciona das 07 ás 17 de 
segunda a sexta feira, onde é realizado acolhimento diário sem marcação previa. Mas, com demanda 
para se tornar um serviço de 24 horas de segunda a segunda.  

O CAPS trabalha de acordo com a portaria, é um serviço que funciona em uma lógica de 
devolver o sujeito com transtorno mental a oportunidade de conviver em sociedade. As ações são 
realizadas com oficinas e psicoterapias voltadas para o PTS de cada sujeito, trazendo a família para 
caminhar nessa construção diária com esse paciente. As oficinas realizadas nesse espaço 
endereçam as intervenções, orientações ou até mesmo uma escuta diferenciada na vida desse 
sujeito. Esse serviço funciona de 08:00 às 17:00 de segunda a sexta feira, neste serviço é realizado o 
acolhimento diariamente sem marcação previa.  

O CAPSI atende o publico abaixo de 18 anos, sendo um publico de transtorno mental e álcool 
e outras drogas. Esse serviço funciona dando sempre suporte a UAI Unidade de Acolhimento Infantil, 
onde lá existe cerca de oito a dez pacientes permanências dia. Já existem 200 cadastros nesse 
serviço, o trabalho é realizado no viés de acolhimento no ato da chegada do paciente, as oficinas e 
psicoterapias desses pacientes é mais voltada para o lúdico e para a tecnologia que normalmente é 
sempre o que eles demandam. 

UAI - Unidade de Acolhimento Infantil funciona com os pacientes que passaram pelos CAPSI, 
dando sequência ao trabalho com o sujeito na rede. A UAI de Janaúba resgata essa criança e abriga-
a durante o tratamento juntamente com a família através de visitas e atendimentos com o objetivo de 
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resgatar a criança da situação abusiva vivida de álcool e outras drogas e através de psicoterapia e 
atendimentos vai resgatando essa criança, em Janaúba o serviço conta com parceria para receber 
essa criança na escola independente do momento que ela chega ao serviço e vai sempre orientado e 
acompanhando diariamente. Atualmente o serviço de Janaúba – UAI acolhe uma menina e dois 
meninos. 

 
 

Considerações Finais 
 
Todo o trabalho da Reforma Psiquiátrica tende à reinserção do portador de sofrimento 

psíquico na sociedade, devolvendo a ele a cidadania e a participação social retirada durante tantos 
anos. Os novos serviços têm se mostrado efetivos nesse aspecto, já que permite que o sujeito 
experimente, produza, conheça-se e dá a ele a liberdade de decidir.  

Por isso, chama-se a atenção para as críticas aos novos tipos de serviços, principalmente as 
que colocam o hospital psiquiátrico como indispensável, já que isso pode ser apenas uma estratégia 
para retomar a exclusividade de tratamento da loucura pela classe médica/psiquiátrica. As críticas 
são bem-vindas quando bem embasadas na realidade e com propostas novas que melhores as 
propostas anteriores.  

Há que se ter em mente que reinserir portadores de transtornos mentais na sociedade não 
deve pautar-se numa adaptação desses a ela, medicando-os, escondendo-os em espaços próprios. 
Deve-se produzir novas formas de vivência, convivência, pensamentos e sentimentos em toda a 
sociedade para que se garanta a cidadania, a liberdade e os direitos de todos. Reinseri-los, ainda 
mais, é permitir que mesmo os debates sobre as políticas que dizem respeito a eles mesmos, sejam 
levantados por eles próprios. Não somente os profissionais da saúde devem participar – a sociedade 
deve ser o principal ator na criação das políticas públicas. 

Considera-se ainda que é preciso, urgentemente, encontrar meios de avaliação desses 
serviços, meios que contem não com os padrões científicos adotados por disciplinas diversas, seja a 
medicina, enfermagem, psicologia, psicanálise – mas que haja uma avaliação direta dos usuários e 
suas famílias. Assim, as críticas não poderão ser mais sem fundamentação e diminui-se o risco do 
retrocesso. Apesar da realidade da política publica muita das vezes estar bem distante do que 
realmente acontece na prática, através dos serviços prestados em Janaúba, é possível realizar um 
trabalho interdisciplinar para que se torne plausível à construção de intervenções que realmente 
alcancem os usuários da saúde mental. Consegue ainda romper com o discurso manicomial, uma vez 
que existe nos serviços uma boa relação oficineiro/paciente, de modo a fazer uma escuta 
diferenciada de cada paciente seja em uma oficina ou em uma psicoterapia e com isso obter ganhos 
satisfatórios no PTS de cada paciente ao longo do tratamento. 
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Resumo  
A Geografia da Saúde compreende uma área de estudo da ciência geográfica que possui pesquisas 
direcionadas a múltiplas abordagens, desta maneira os aspectos que tangem a vitalidade, o processo 
saúde/doença, à promoção e prevenção da saúde, o bem-estar e a espacialização de moléstias são 
parte do enfoque da mesma.  O espaço geográfico analisado no âmbito da Geografia da Saúde 
reflete a compreensão de que é neste cenário que se desenvolve a vida humana e, portanto, algumas 
doenças e outros fatores que envolvem a saúde. No Brasil, os estudos que regem a Geografia da 
Saúde estão em ascenção, desta maneira o objetivo deste trabalho é abordar o desenvolvimento da 
Geografia da Saúde no Brasil, para tanto a metodologia se configura na pesquisa bibliográfica. 
Observou-se que no Brasil, a Geografia da Saúde teve avanços relevantes quanto aos trabalhos 
publicados, possuindo muitos autores que discutem a temática, além disso, os eventos científicos se 
expandiram, onde debates específicos sobre a Geografia da Saúde são realizados mostrando os 
interesses de profissionais pelo assunto, os laboratórios de pesquisas ganham força, pela presença 
em muitas Universidades do país e por serem contemplados com pesquisas financiadas, esses 
resultados mostram que a Geografia da Saúde tende a ganhar espaço cada vez mais extenso nas 
Universidades brasileiras.   
 
Palavras chave: Geografia da Saúde. Brasil. Desenvolvimento.  

 
 

Abstract 
The health geography comprises an area of study that has researches towards multiple approaches 
comprising the aspects that concern the vitality, health/disease process, promotion and prevention of 
health, well-being and spatial distribution of diseases. The geographic space analyzed in the context 
of the health geography reflects the understanding that it is in this scenario that human's life develops 
and consequently some diseases and other factors that involve health. In Brazil, the studies regarding 
the health geography are on the rise, thus the aim of this study is to discuss the development of the 
health geography in Brazil by bibliographic research. It was observed that in Brazil, great advances 
were achieved with published studies, with several authors that discuss this subject, besides the 
advance in scientific events, where specific debates regarding the health geography are performed 
evidencing the professionals' interest on this matter. As a consequence, research laboratories in 
several universities around the country gain strength and financial support. In conclusion, the results 
show that the health geography tends to gain more extensive space in Brazilian universities.  
 
Key works: Health geography. Brazil. Development. 
 
 
Introdução 
 

O espaço, para a Geografia, expressa o meio onde vive a sociedade, mudando conforme o 
dinamismo dos seres que atuam sobre ele. Para Santos (2006, p. 69), o espaço é “[...] formado, de 
um lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro lado, 
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animado pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade”. Nessa 
perspectiva, Santos (2004) assevera que as categorias modificam seus significados ao longo da 
história, porém a base é permanente, constituindo-se em suporte para a teorização. 

Esse espaço diverso revela que muitas áreas empoderam deste conceito/categoria para 
estudos que possuem distintos objetos de estudo, mostrando a dinamicidade e importância deste. 
Desta maneira, o espaço geográfico relaciona-se com a Geografia da Saúde ou Médica, ramo 
indispensável aos geógrafos que associam os fatores geográficos como contribuintes para a 
expansão ou até mesmo para causa de determinadas doenças.   

Daí entende-se a definição complexa da Geografia Médica apresentada por Pêssoa (1960, p. 
1) ao conceitua-la como “[...] o estudo da distribuição e da prevalência das doenças na superfície da 
terra, bem como de todas as modificações que nelas possam advir por influência dos mais variados 
fatores geográficos e humanos”. Complexa por requerer do pesquisador da Geografia da Saúde uma 
análise intensa do espaço geográfico em movimento concomitante com aspectos ambientais e 
sociais.  

A Geografia da Saúde no Brasil têm evoluído nos últimos anos, seu estudo tem alcançado 
novos rumos e outras pesquisas em diferentes tendências vêm surgindo, desta maneira o objetivo 
deste trabalho é abordar o desenvolvimento da Geografia da Saúde no Brasil. O caminho 
metodológico configura-se na pesquisa biliográfica para embasamento teórico da discussão.  Os 
temas abordados foram: espaço geográfico (CORRÊA, 2006 e SANTOS, 1988) e Geografia Médica 
ou da Saúde (PÊSSOA, 1960; LACAZ, 1972; SANTANA, 2014; PARAGUASSU-CHAVES, 2001; VAZ 
E ROMOALDO, 2011 e MAGALHÃES, 2013).  
 
O espaço geográfico e sua analogia com a Geografia da Saúde 

                  
A Geografia é repleta de definições, Moraes (2005) apresenta algumas destas, como: “o 

estudo da superfície terrestre”, “o estudo da paisagem”, “o estudo da individualidade dos lugares”, 
“estudo da diferenciação das áreas”, “geografia como estudo do espaço”, “relação entre o homem e o 
meio” e a “relação entre a sociedade e natureza”, estes conceitos apontam que a ciência geográfica 
foi modificando-se ao longo dos anos, sendo entendida, nos dias atuais, como a ciência que possui o 
espaço como objeto de estudo. 

De acordo com Corrêa (2000) o vocábulo espaço apresenta vários significados e são 
múltiplas as ciências que utilizam essa expressão para diversos tipos de espaço, como o econômico 
e sideral, por exemplo. Sendo assim, o espaço pode possuir diversas tipologias conforme pontua 
Magalhães (2013, p.52) “[...] percebe-se, assim, as diversas acepções do espaço, como o espaço da 
sala de aula, do verde, de um território, de uma bacia hidrográfica, de um município, ou seja, esse 
termo comporta uma multiplicidade de significados”.  

O espaço geográfico foi sendo incorporado pelas correntes do pensamento geográfico, 
Corrêa (2000, p.17) afirma que “O espaço foi concebido na geografia tradicional” (1870-1950), 
entretanto sua grande importância para a geografia como “conceito-chave” surge na geografia 
teorético-quantitativa (a partir de 1950). O espaço como “conceito-chave” reaparece na geografia 
crítica (1970) e é visto como o espaço vivido na geografia humanista (CORRÊA, 2000).  

Santos (1988, p. 10) caracteriza o espaço geográfico e refere-se ao espaço vivido da 
geografia humanista, indicando a importância da sociedade neste espaço,  

 
O espaço deve ser considerado com um conjunto indissociável de que participam, 
de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, 
e, de outro, a vida que os preenche e os anima, seja a sociedade em movimento. O 
conteúdo (da sociedade) não é independente, da forma (os objetos geográficos), e 
cada forma encerra uma fração do conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um 
conjunto de formas contendo cada qual frações da sociedade em movimento As 
forma, pois têm um papel na realização social.  

 
Esta reflexão aponta o espaço geográfico como um conjunto, não sendo dissociado o natural 

do social, mostrando que ambos possuem uma relação de interdependência no seio da Geografia 
que também é fruto das interações entre a sociedade e natureza. A categoria geográfica espaço se 
relaciona com diversas áreas de estudo, como a ambiental, política, da saúde ou médica, urbana, 
rural, o geoprocessamento, além de outras. O espaço e a saúde se interligam auxiliando na 
compreensão de moléstias.  
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A Geografia Médica, no qual se apoia este estudo, surgiu de acordo com Pessôa (1960), na 

antiguidade concomitante com a história da medicina, e se deve a Hipócrates “pai da Medicina” o 
primeiro tratado de geografia médica. Até o século XVII não teve trabalhos significativos sobre esta 
ciência, a não ser a obra “Ares, Águas e Lugares” de Hipócrates, que analisou as condições que se 
manifestavam as doenças através de fatores geográficos e também as doenças endêmicas e 
epidêmicas. Lacaz et al (1972, p.9) corrobora com Pêssoa ao pontuar que,  

 
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.  

 
Sendo assim, a Geografia, reconhecida como uma ciência multidisciplinar por possuir 

relações com outras ciências, também se relaciona com a medicina. Obviamente ambas (geografia e 
medicina) estudam particularidades distintas, tratando a geografia das questões mais relacionadas à 
espacialização das doenças e a saúde. O próprio nome Geografia Médica foi substituído, de acordo 
com Santana (2014), pelo termo Geografia da Saúde, por este apresentar melhor o intuito da 
geografia de estudar mais as questões referentes à saúde do que médicas.  

Desta maneira Santana (2014, p. 5) afirma que o objetivo que rege os trabalhos da Geografia 
da Saúde “[...] é proporcionar conhecimentos que sirvam para entender as relações que se 
estabelecem entre as condicionantes da saúde e os resultados efetivos na saúde, bem-estar e 
desenvolvimento dos territórios”. É comum em vários países discussões sobre a saúde serem 
tratadas por geógrafos, Santana (2014, p.3) retrata bem esta concepção, 

 
[...] Preocupações antigas e mais recentes devidas, sobretudo, à pressão da urgente 
necessidade do planeamento dos serviços de saúde, têm inspirado alguma reflexão 
e debate acerca de questões como a distribuição e difusão das doenças, a 
localização de equipamentos públicos, as áreas de influência dos serviços públicos, 
as determinantes do estado de saúde da população, o conflito entre os setores 
público e privado, o controlo das despesas com a saúde, por exemplo. Esses temas 
são tratados por geógrafos, individualmente ou em grupo, em vários países da 
Europa, da América do Norte e, mais recentemente, na América Central e do Sul, 
Oceânia, Japão e China. 
 

A referida autora demonstra como o trabalho conjunto de médicos e geógrafos são 
fundamentais na análise de questões referentes a saúde. Alguns estudos médicos retratam como a 
geografia pode ser útil,  

 
Desde meados do século XIX até o presente que se pode demonstrar, através de 
trabalhos de investigação fundamentalmente desenvolvidos por médicos, a utilidade 
da Geografia no estudo dos problemas da saúde e da doença e de acesso aos 
cuidados de saúde. Por exemplo, em 1850, John Snow usou o mapa dos casos de 
cólera em Londres para identificar o poço contaminado como fonte da epidemia 
(SANTANA, 2014, p.14).  
 

Essas ciências estão relacionadas e seus estudos revelam uma riqueza de informações para 
a sociedade, sendo possível entender como determinadas epidemias atingem o mundo, por exemplo. 
A espacialização das doenças permite conhecer locais de maior prevalência, ocorrência e incidência 
de doenças.  

Em 2001, Paraguassu-Chaves, em sua obra “Geografia Médica ou da Saúde: espaço e 
doença na Amazônia Ocidental” aponta que apesar dos estudos referentes a Geografia Médica terem  
se iniciado na antiguidade, seu campo ainda é restrito sendo discutida por poucos profissionais. 
Magalhães (2013) coloca que o progresso alcançado pela Geografia Médica está concentrado nas 
últimas décadas quando vários pesquisadores passam a estudar o tema e realizarem considerações 
sobre o assunto.  

Paraguassu-Chaves (2001, p. 34) descreve ainda que “[...] as relações da geografia com a 
saúde eram entendidas em geral como influências da natureza, clima, relevo, água, solos, cósmicas”, 
este fato reafirma a Geografia Médica como aquela que envolve além da sociedade, a geografia física 
dos espaços e territórios como contribuintes para o desenvolvimento de moléstias. 

O espaço geográfico definido sucintamente por Paraguassu-Chaves (2001, p.65) como “[...] 
uma porção bem delimitada do território”, retrata que é nesta porção do território que se desenvolve 
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várias doenças, que se estabelecem relações sociais, modos de vida próprios, que a saúde se 
encontra. É possível identificar diversas doenças no espaço geográfico, cada uma com seus modos 
próprios, pois algumas doenças vão ocorrer em espaços que possuem características específicas 
para seu desenvolvimento.   
 
 
A Geografia da Saúde no Brasil 

 
Antes da era pastoriana houve muitos trabalhos no Brasil sobre a Geografia que estudava as 

doenças, estes eram relatos de viajantes que se preocupavam com a distribuição geográfica das 
moléstias. Com o passar do tempo, ao fundar as Faculdades de Medicina no Brasil, houve expressivo 
número de teses além dos trabalhos que já eram publicados, estes também tratavam da Geografia 
das doenças. Em 1908 a Academia Nacional de Medicina publicou uma lista de trabalhos médicos no 
Brasil, em meio a estes trabalhos encontrava-se diversos que tratavam da topografia como também 
da climatologia relacionada as questões médicas (PESSÔA, 1960). 

Lacaz et al (1972) também retrata a história da Geografia Médica no Brasil, citando diversos 
autores que trouxeram contribuições ao longo dos anos no país. O autor cita José Francisco Xavier 
Sigaud (1796-1856) que publicou em 1844 a obra “Du climat et des Maladies du Brésil ou Statistique 
Médicale de cet Empire”, Guilherme Piso em 1648 que descreveu várias doenças endêmicas no 
Brasil, Pedro Luiz Napoleão Chernoviz que publicou o Dicionário de Medicina Popular com estudos 
sobre as moléstias no país, Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) que estudou as doenças 
parasitárias na Amazônia e fez descrições detalhadas sobre questões sociais e ambientais 
amazônicas. Além destes, outros pesquisadores trabalharam com as questões geográficas e médicas 
referentes aos índios do Brasil, é o caso de Gabriel Soares de Souza em 1587, Roquette-Pinto (1884-
1954) e Spix e Martius de 1817 a 1820. Carlos Chagas (1879-1934) também foi uma referência da 
Geografia Médica brasileira, além de vários outros pesquisadores como descreve Lacaz et al (1972, 
p.17), 

 
João Batista de Lacerda (1846-1915), Pedro Severiano de Magalhães (1850-1927), 
Adolfo Lutz (1855-1940), Emílio Ribas (1862-1925), Vital Brasil (1865-1950), 
Belizário Penna (1868-1939), Alfredo Augusto da Mata (1870-1954), Alfonso 
Splendore (1871-1953), Oswaldo Cruz (1872-1917), Adolpho Lindenberg (1872-
1944), Antônio Carini (1972-1950), Pirajá da Silva (1873-1961), Henrique 
Beaurepaire Aragão (1879-1956), Rocha Lima (1979-1956), Ezequiel Dias (1880-
1922), Arthur Neiva (1880-1943), Abel Vargas (1881-1955), Alexandrino Pedroso   
(1881-1959), Garfield de Almeida (1883-1942), Eurico Villela (1883-1962), Parreiras 
Horta (1883-1963), Gaspar Viana (1885-1914), Astrogildo Machado (1885-1945), 
Abílio Martins de Castro (1885-1968), Mello-Leitão (1886-1948), João Florêncio 
Gomes (1886-1919), Souza Araújo (1886-1962), Costa Lima (1887-1964), Aristides 
Marques da Cunha (1887-1949), José Gomes de Faria (1887-1962), Pereira Filho 
(1888-1959), Paula Souza (1889-1951), Amadeu Fialho (1889-1961), Oswino Penna 
(1889-1963), Barros Barreto (1890-1950), Armínio Fraga (1892-1964), Lemos 
Monteiro (1893-1935), Aroeira Neves (1893-1962), Ottílio Machado (1894-1955), 
César Pinto (1896-1964), Arlindo de Assis (1896-1966), Joaquim Travassos da Rosa 
(1898-1967) [...]. 

 
Tanto Pessôa (1960), como Lacaz et al (1972) descrevem a importância de Sigaud nos 

estudos da Geografia Médica, a obra “Du Climat e des Maladies du Brésil” é considerada para 
Pessôa o primeiro tratado de Geografia Médica, sendo Sigaud o primeiro geógrafo médico brasileiro. 

É de grande importância utilizar os trabalhos de Lacaz et al (1972) e de Pessôa (1960) 
quando se estuda a Geografia Médica para compreender a historicidade desta temática. Andrade 
(2000) coloca a relevância de trabalhar com as obras de Pessoa (1978): Ensaios Médico Sociais e 
Lacaz et al (1972): Introdução a Geografia Médica no Brasil ao abordar a história da Geografia 
Médica, entretanto salienta que ambas retratam sobre as produções referentes ao tema discutido por 
profissionais da medicina, que estudavam principalmente a medicina tropical.  

Pessôa (p. 39,1960) ainda pontua que naquele tempo os trabalhos da Geografia Médica 
havia se limitado a alguns assuntos,  
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De fato, as contribuições brasileiras neste campo, têm-se limitado a focalizar um 
aspecto particular da Geografia Médica, que diz respeito a distribuição geográfica de 
certas doenças transmissíveis e de seus vetores, principalmente referentes a 
malária, febre amarela, esquistossomose, doença de Chagas, filarioses, ou à 
prevalência regionais de outras endemias, como a ancilostomose e outras 
verminoses, a lepra, a tuberculose, o tracoma, as micoses, etc. 

 
Atualmente (2016) os estudos voltados a Geografia Médica ou da Saúde são mais 

abrangentes, os trabalhos que eram mais precisamente discutidos por médicos ganham impulso na 
Geografia que discute além das patologias e de seus respectivos vetores. O trabalho do Geógrafo 
analisa o espaço geográfico e seus contribuintes para o desenvolvimento de doenças, trabalha com a 
promoção da saúde, analisa a ocorrência das doenças bem como sua incidência, discute políticas 
públicas para prevenir certas moléstias, trabalha com o saneamento básico, com comunidades ou 
totalidades, a fim de contribuir com a saúde global.  

O Quadro 1 aborda as convergências da Geografia da Saúde brasileira e portuguesa ao 
investigar os estudos da Geografia da Saúde nestes países, apresentando os temas estudados nas 
últimas décadas, o século de início da investigação científica, as Universidades que desenvolvem 
estudos em Geografia da Saúde e a presença nos cursos de Geografia de ambos países. 

 
Quadro 1- Convergência da Geografia da Saúde brasileira e portuguesa 

Elementos Analisados Brasil Portugal 

Principais temáticas investigadas 
nas últimas décadas 

Regionalização e Saúde; S.I.G e 
Saúde; Geoprocessamento e 
Saúde; Geografia da Saúde e 
Aspectos Ambientais; Doenças 
Infecciosas e Parasitárias; 
Alterações Climáticas e Saúde; 
Redes de Serviços de Saúde; 
Políticas Públicas e Impactos 
Territoriais em Saúde. 

H.I.V/A.I.D.S; Câncer; Acesso, 
Uso e Satisfação com os 
cuidados de Saúde; Saúde 
Reprodutiva e Saúde Infantil; 
Promoção de Cidades 
Saudáveis, Actividade Física e 
Promoção da Saúde; 
Infertilidade.  

Início de uma investigação 
estruturada realizada sobretudo 
nas Universidades 

Anos oitenta do século XX. Anos oitenta do século XX. 

Universidades que contribuem 
mais para a investigação em 
Geografia da Saúde 

Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ/RJ), Universidade 
Federal de Uberlândia, Unesp 
Presidente Prudente, 
Universidade Federal do Paraná, 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Universidade Estadual 
do Maranhão, Universidade 
Estadual de Montes Claros-
UNIMONTES, Universidade de 
Brasília-UNB, Universidade 
Federal do Rio Grande- FURG e 
Universidade Estadual do 
Maranhão.  

Universidade de Coimbra, 
Universidade do Minho, 
Universidade de Lisboa.  

Presença da Geografia da 
Saúde nas Licenciaturas 

Como disciplina opcional no 
Bacharelado de Geografia da 
Unesp Presidente Prudente, no 
bacharelado de Geografia da 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Como optativa na 
Universidade Federal do Paraná, 
na Licenciatura em Geografia da 
Universidade Federal de Alagoas 
e na Universidade Federal de 
Uberlândia-UFU. 

Como disciplina opcional em 
duas Licenciaturas de Geografia.  

    Fonte: VAZ; REMOALDO, 2011, P. 145. 
     Adaptação: LAUGHTON, B. A, 2017. 

 
Através do quadro percebe-se que ambos países começaram com os estudos nas 

Universidades nos anos oitenta do século XX, além disso, a investigação referente ao tema possui 
concentração no Brasil, onde o número de Universidades que realizam pesquisas em Geografia da 
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Saúde é significativo. Percebe-se também que há necessidade da Geografia da Saúde se expandir 
mais enquanto disciplina tanto no Brasil como em Portugal. 

Vários congressos, simpósios e eventos da Geografia, nacionais e internacionais, começaram 
a abordar temas relacionados a Geografia da Saúde, sendo assim, cada vez mais, há o interesse dos 
geógrafos em aprofundar os estudos nesta área. Junqueira (2009) aponta os Simpósios Nacionais 
que discutem a temática, e cita alguns eventos: 

 
a) IX EGAL- Encontro de Geografia na América Latina, em Mérida-México, que teve uma 

mesa sobre a Geografia da Saúde; 
b) I Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, em Presidente Prudente; 
c) VI Congresso Brasileiro de Geógrafos- CBG, que possuiu um minicurso e mesa redonda 

sobre a Geografia da Saúde; 
d) II Simpósio Nacional de Geografia da Saúde e I Encontro Luso-brasileiro de Geografia da 

Saúde, realizado no Rio de Janeiro no ano de 2005; 
e) III Simpósio Nacional de Geografia da Saúde e II Fórum Internacional de Geografia da 

Saúde no ano de 2007 em Curitiba.  
Esses eventos ocorreram em anos subsequentes, onde o EGAL aproxima-se da XVI edição 

que será realizada em abril de 2017 na Bolívia. Já o último Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 
ocorreu em 2015, sua VII edição realizada em Brasília-DF teve a presença de pesquisadores que 
trabalham a temática, e desenvolveu-se em torno de cinco eixos principais: Dinâmica dos sistemas 
ambientais e a saúde, acesso e acessibilidades ao sistema de saúde, Dados e análises: os desafios 
do uso das geotecnologias em saúde, Abordagens e métodos em Geografia da Saúde e Alternativas 
e alternatividades em práticas de saúde coletiva, o evento está em sua VIII edição Nacional e na V 
internacional, e será realizado em julho de 2017 em Dourados-MS. O CBG ocorre a cada dez anos, 
sua última edição ocorreu em Vitória-ES em 2014.   

 O EGAL, o CBG, o Colóquio Ibérico em Geografia, além de outros eventos da Geografia 
possuem a Geografia da Saúde em debate, entretanto em alguns anos não possuem eixo temático 
ou mesa redonda voltada somente a Geografia da Saúde, os trabalhos dessas áreas podem ser 
direcionados a outro eixo mais abrangente. Ressalta-se que eventos regionais e locais da Geografia 
com ênfase nas discussões em Geografia da Saúde têm aumentado expressivamente nos últimos 
anos. Além de eventos, o Brasil possui muitas revistas que publicam trabalhos em diversas áreas e 
também em Geografia da Saúde, como mostra o quadro 2.  

 
Quadro 2- Algumas revistas que publicam trabalhos em Geografia da Saúde 

Hygeia 

Caminhos da Geografia  

Saúde e Sociedade 

GEOUSP espaço e tempo 

Revista do Departamento de Geografia USP 

Gestão e Regionalidade 

Revista Eletrônica Geografar 

Revista de Geografia da Ueg 

Revista Brasileira de Educação e Saúde 

Revista de Educação Popular 

Boletim Campineiro de Geografia 

Observatorium 

Caderno Prudentino de Geografia 

Horizonte Científico 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 

Revista Cerrados- UNIMONTES 

                                         Org.: LAUGHTON, B. A, 2017. 

 
A Hygeia, Revista Brasileira de Geografia Médica da Universidade Federal de Uberlândia, é 

referência em trabalhos atinentes à Geografia Médica ou da Saúde, foi criada no ano de 2005 e 
possui publicações da geografia como de outras áreas afins, além disso, a revista é multilíngue, pois 
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publica trabalhos em quatro idiomas: português, francês, inglês e espanhol. Já as outras revistas 
supracitadas possuem publicações em distintas áreas, inclusive em Geografia da Saúde.  

A Geografia da Saúde vêm se desenvolvendo em Universidades, elas possuem debate, 
disciplinas, laboratórios voltados à discussão. A Universidade Federal de Uberlândia- UFU é uma 
destas, ela conta com a disciplina Geografia Médica e Vigilância Ambiental em Saúde como optativa, 
e é indicada aos alunos do 6º ao 8° período do curso de Graduação em Geografia. O programa de 
pós-graduação em geografia da Universidade conta com três linhas de pesquisa, sendo que duas 
possuem estudos referentes à Geografia da Saúde, o eixo de pesquisa: Geografia Médica se 
encontra na linha Análise, Planejamento e Gestão Ambiental, já a linha de pesquisa Análise, 
Planejamento e gestão dos espaços Rural e Urbano possui o eixo de pesquisa Geografia da Saúde. 
Além disso, a Universidade conta com o curso Gestão em Saúde Ambiental que oferece disciplinas 
que associam a Geografia e a Saúde, como “Territorialização e Regionalização em Saúde”, “Sistema 
de Informação Geográfica Aplicados à Saúde”, “Geologia Médica”, “Espaço Rural e Saúde 
Ambiental”. A UFU também possui o Laboratório de Geografia Médica e Vigilância Ambiental em 
Saúde. 

 Já a Universidade de Brasília-UNB também contribui com pesquisas voltadas a temática, por 
meio do Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde- LAGAS, que possui publicações sobre saúde, 
doenças urbanas, SUS, espacialização, e outros. A pós-graduação em Gestão Ambiental em 
Municípios da Universidade Federal do Rio Grande- FURG também engloba estudos em Geografia 
da Saúde através da disciplina Promoção da Saúde e Ambiente que possui estudos voltados à 
qualidade de vida, saúde e fatores socioambientais, atenção primária a saúde e vigilância ambiental. 
Outra Universidade contributiva com a temática é a Universidade Estadual do Maranhão que conta 
com o programa de pós-graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço tendo a disciplina 
ambiente e saúde que trabalha com questões voltadas a abordagens geográficas das condições de 
saúde e doença da população, políticas públicas em saúde, serviços em saúde e métodos e técnicas 
utilizadas em estudos de Geografia da Saúde.  

O Norte de Minas também têm se destacado pelas pesquisas em Geografia da Saúde, no 
qual a cidade de Montes Claros (Mapa 1) se sobressai nos estudos regionais realizados na 
Universidade Estadual de Montes Claros-UNIMONTES. 

 
   Mapa 1- Localização da cidade de Montes Claros em Minas Gerais 
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A UNIMONTES possui as disciplinas Geografia da Saúde e Saúde Global no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia (Mestrado), porém não possui a disciplina nos cursos de graduação, 
entretanto a Universidade conta com o Laboratório de Geografia Médica e de Promoção da Saúde- 
LAGEOMEPS que foi criado em 2011 a fim de realizar estudos da Geografia da Saúde na região.  

O LAGEOMEPS, desde sua criação, conta com projetos de pesquisa financiados pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais- FAPEMIG e pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq. Estes projetos envolvem alunos de graduação e 
mestrado em Geografia e áreas afins, aos quais os acadêmicos bolsistas ou voluntários desenvolvem 
pesquisas em Geografia da Saúde. Desde a sua criação o Laboratório contou com cinco projetos de 
pesquisa, são eles: 

 
a) Análise da evolução da descontaminação do Rio Vieira; 
b) Espacialização e estudo das doenças emergentes e reemergentes no semiárido norte 

mineiro; 
c) Usos e gestão das águas no hidroterritório do Norte de Minas: um estudo das comunidades 

do vale do Gorutuba, Janaúba/MG; 
d) Análise espacial e temporal da Leishmaniose em Montes Claros-MG, com o auxílio das 

Geotecnologias; 
e) Memórias do Espaço: mosaico de olhares sobre o Sertão Mineiro em meio a tradição, cultura, 

mobilidade e conflitos. 
f)  

Através destes projetos foram publicados diversos trabalhos em eventos internacionais, 
nacionais e regionais, além de publicações em revistas e trabalhos de conclusão de curso 
desenvolvidos. Em eventos destaca-se o CBG, o V Congresso Internacional de Geografia da Saúde, 
VI Simpósio Nacional de Geografia- III Fórum Internacional de Geografia da Saúde, o VII Simpósio 
Nacional de Geografia da Saúde- IV Fórum Internacional de Geografia a Saúde, o IV Colóquio cidade 
e região, o X Encontro Regional de Geografia, além de diversos trabalhos no Fórum de Ensino, 
Pesquisa Extensão e Gestão- FEPEG da Unimontes. As revistas que tiveram trabalhos dos 
pesquisadores do LAGEOMEPS foram a Hygeia e Cerrados- do Departamento de Geociências da 
Unimontes.  

O LAGEOMEPS ainda conta com um projeto recém aprovado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq (dezembro-2016) intitulado: “Espacialização e 
Estudo do Câncer no Norte de Minas- 2004-2014”, que auxiliará no desenvolvimento de políticas 
públicas para melhora da qualidade de vida da população da região e trará uma análise geral do 
câncer apartir do contexto espacial. Fazem parte da equipe de pesquisa professores da UNIMONTES 
e da UFU, duas médicas e alguns mestrandos da UNIMONTES.  

Dissertações com enfoque em saúde, doenças também vêm sendo desenvolvidas e outras já 
foram concluídas, como, 

 
a) A Geografia do Câncer de mama no Norte de Minas Gerais (Concluída); 
b) Análise das condições de vida e saúde da população da APA Pandeiros/MG (Concluída); 
c) Mapeamento da incidência de doenças respiratórias na área de influência do distrito 

industrial de Pirapora (Em andamento); 
d) Espacialização e Estudo do câncer de útero no Norte de Minas Gerais (Em andamento); 
e) Espacialização e Estudo do câncer na Microrregião de Pirapora-MG (Em andamento); 
f) Problemas socioeconômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem de 

Mariana-MG (Em andamento). 
 

Desta forma o LAGEOMEPS muito contribui com a Geografia da Saúde desde a sua criação, 
este é um Laboratório que está em constante atividade e que desenvolve pesquisas cada vez mais 
relevantes principalmente para a Mesorregião Norte de Minas, entretanto é necessário que estes 
estudos se propaguem cada vez mais, sendo inclusos em diversas Universidades brasileiras que 
ainda não desenvolvem estudos referentes ao tema.  

 
 
Considerações Finais 
 

Para analisar o desenvolvimento da Geografia da Saúde no Brasil foi necessário 
compreender o espaço geográfico, pois ele é cenário dos acontecimentos que envolvem a saúde. A 
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Geografia Médica foi se ampliando e ganhando força no Brasil à medida que vários trabalhos 
científicos foram publicados, estes tratavam principalmente das doenças em determinado espaço.  

Em um momento da história, os estudos da Geografia Médica se limitaram a determinadas 
doenças e seus vetores, entretanto atualmente eles são mais abrangentes e trabalham com múltiplas 
abordagens referentes à saúde, este fato faz com que a Geografia da Saúde se desenvolva cada vez 
mais no Brasil.  

A difusão da Geografia da Saúde tem se feito por meio dos eventos científicos nacionais e 
internacionais, da implantação de laboratórios, através das revistas geográficas, em especial a 
Hygeia, e pelos cursos de graduação e pós graduação. Várias são as Universidades brasileiras que  
tem trabalhado esta vertente de estudo, entretanto há necessidade da Geografia da Saúde se 
expandir enquanto disciplina para não restringir-se as pesquisas laboratoriais. 
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Resumo 
O objetivo geral deste artigo é analisar os dados da Secretaria de Saúde referente à febre 
Chikungunya em Cajazeiras - PB no I semestre do ano de 2016 e dos imóveis infestados, 
posteriormente será feito o georreferenciamento dos casos confirmados com o aplicativo C7 GPS 
dados e a espacialização no programa Google Earth Pro. Foram realizadas consultas 
noLevantamento de Índice Rápido sobre infestação por imóveis do Aedes aegypti - LIRAa I e LIRAa 
II, 2016, por bairros em Cajazeiras, além dos documentos do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação(SINAN) com febre chikungunya. Após a coleta de todos os dados foi realizado o 
georreferenciamento com C7 GPS dados e espacialização no Google Earth Pro. A Análise dos 
documentos mostrou que as ocorrências de casos confirmados foram os meses de fevereiro, março, 
abril e maio, sendo que os meses de maiores picos dos casos foram nos meses de março e abril. A 
correlação destes dados com precipitação e umidade confirma que o mosquito Aedes aegypti, tem 
maior incidência no verão, período favorável para sua reprodução. O desenvolvimento do trabalho 
também trouxe e facilitou uma dinâmica maior na geografia da saúde, facilitando o uso de novos 
métodos e técnicas. 
 
Palavras chave: Geotecnologia. Febre Chikungunya. Georreferenciamento. Análise espacial. 
 

 
Abstract 
The general objective of this article is to analyze the data of the Health Department referring to the 
Chikungunya fever in Cajazeiras - PB in the first half of 2016 and of the infested real estate, later will 
be done the georeferencing of the cases confirmed with the application C7 GPS data and the 
spatialization In the Google Earth Pro program. Consultations were conducted in the Quick Index 
Survey on infestation of real estate of Aedes aegypti - LIRAa I and LIRAa II, 2016, by neighborhoods 
in Cajazeiras, in addition to the documents of the Information System of Notification Aggravation 
(SINAN) with chikungunya fever . After the collection of all the data was performed georeferencing 
with C7 GPS data and spatialization in Google Earth Pro. Analysis of the documents showed that the 
occurrences of confirmed cases were the months of February, March, April and May, and the months 
of The highest peaks of the cases were in the months of March and April. The correlation of these 
data with precipitation and humidity confirms that the Aedes aegypti mosquito has a higher incidence 
in the summer, favorable period for its reproduction. The development of the work also brought and 
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facilitated a greater dynamics in the health geography, facilitating the use of new methods and 
techniques. 
 
Keywords: Geotechnology. Chikungunya fever. Georeferencing. Spatial analysis. 
 
 
Introdução 
 

O município de Cajazeiras situa-se no estado da Paraíba, região Nordeste do país. Pertence 
a Mesorregião do Sertão Paraibano e à Microrregião de Cajazeiras, a 468 km da capital, João 
Pessoa. Sua área ocupa aproximadamente 566 km

2 
e sua população de acordo com o censo de 2010 

é de 58.446 habitantes. (IBGE, cidades, 2016) 
O que motivou a elaboração do artigo foi o número de casos da febre Chikungunya no 

município de Cajazeiras - PB no primeiro semestre de 2016. A escala temporal deste trabalho 
começa em fevereiro e termina em maio, pois é neste último mês que se obteve a última ocorrência 
no posto de saúde de pacientes com febre Chikungunya. Os dados das ocorrências são da Secretaria 
Municipal de Saúde. E a sistematização dos dados se dá pela análise da metodologia do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) que trabalha com dados sobre notificação das 
doenças e do Levantamento de Índice Rápido sobre infestação de imóveis do Aedes aegypti - LIRAa I 
e LIRAa II, 2016, por bairros em Cajazeiras. 

O Levantamento do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti – LIRAa, é uma 
metodologia utilizada pelos municípios para o levantamento de índices larvários. Foi desenvolvido em 
2002, pelo Ministério da Saúde, para atender à necessidade dos gestores e profissionais que 
trabalham com o programa de controle da dengue de disporem de informações entomológicas de 
maneira mais rápida. Metodologicamente, funciona da seguinte maneira: o município é dividido em 
áreas menores (em média 9000 imóveis) e são sorteados, aleatoriamente, os quarteirões que serão 
pesquisados, identificando então a infestação na área, chamada de estrato, e também os principais 
criadouros do mosquito. A partir das informações adquiridas pelo LIRAa, os gestores técnicos 
tomarão as decisões necessárias para diminuir ou eliminar os principais criadouros da doença. 
(SANTANA, 2011)  

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, como o próprio nome diz é um 
sistema alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos 
que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (PORTARIA Nº 204, DE 17 DE 
FEVEREIRO DE 2016), é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde 
importantes em sua região. Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da 
ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos 
agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, 
contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área 
geográfica

232
. 

A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba divulgou em junho de 2016, dados referentes ao 
período de 01 de janeiro a 28 de maio do mesmo ano, o boletim epidemiológico mostrou que os 
municípios de Fagundes, Olivedos, Sousa, Riacho dos Cavalos, Lagoa Seca, Juazeirinho, Cajazeiras, 
Uiraúna, Pocinhos, Solânea, Nova Floresta, Nazarezinho, Alagoa Grande, Pedra Lavada e Santa 
Terezinha tiveram aumentos consideráveis nos índices de manifestação pelo Aedes aegypti em 
comparação ao LIRAa de março de 2015. 

O objetivo geral deste artigo é analisar os dados da Secretaria de Saúde referente à febre 
Chikungunya em Cajazeiras - PB no I semestre do ano de 2016 e dos imóveis infestados, 
posteriormente será feito o georreferenciamento dos casos confirmados com o aplicativo C7 GPS 
dados e a espacialização no programa Google Earth Pro. Como objetivos específicos têm-se: 

 Interpretar e analisar os dados do LIRAa fornecidos pela Secretaria de Saúde, dos 
casos confirmados da febre Chikungunya no I semestre de 2016 no município de 
Cajazeiras - PB;  

 Auxiliar os agentes de endemias e os agentes da vigilância epidemiológica ambiental 
na utilização de uma técnica de georreferenciamento dos casos da febre 
Chikungunya, utilizando o aplicativo de celular C7 GPS dados; 

 Investigar a potencialidade do programa Google Earth Pro na espacialização dos 
casos confirmados da febre Chikungunya. 

                                                           
232

http://portalsinan.saude.gov.br 
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A partir destes dados será possível trabalhar uma metodologia de auxílio aos agentes de 

endemias e aos agentes da vigilância epidemiológica ambiental. Trata-se da apresentação de um 
aplicativo de celular, C7 GPS dados, que fornece coordenadas em UTM e em geográfica, estes dados 
logo após serem coletados é possível espacializá-los no programa Google Earth ou Google Earth Pro. 
Deste modo, a espacialização do dado pode revelar o padrão de ocorrência da febre Chikungunya no 
I semestre de 2016 em cada bairro do município de Cajazeiras e a partir disto é possível tomar 
medidas preventivas ou o manejo correto de pacientes e de bairros com taxas de alta vulnerabilidade. 

No caso específico da febre chikungunya foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2014. 
O artrópode que transmite o vírus são os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. No Brasil, os 
estudos sobre a circulação do vírus é mais frequente sobre o Aedes aegypti, enquanto que o mosquito 
Aedes albopictus por ser vetor secundário é mais encontrado em zona rural, áreas verdes e em 
países africanos, segundo Instituto Oswaldo Cruz.   

O termo chikungunya vem de um dialeto da Tanzânia e significa algo como “aquele que se 
dobra”. O termo surgiu pelo fato dos pacientes acometidos pela doença terem intensas dores 
articulares, que fazem com que o mesmo fique com o tronco sempre arqueado. Na figura 1 pode-se 
perceber uma explicação geral sobre esse novo vírus no Brasil e suas conseqüências à saúde da 
população. 
 

Figura 1: Explicação sobre o vírus Chikungunya e seus sintomas 

 
Fonte: Centro de Estudos em Farmacovigilância da UNIFAL 

 
Este mosquito transmite várias doenças perigosas como, por exemplo, dengue e febre 

amarela urbana. Sendo típicos de regiões urbanas de clima tropical e subtropical (com presença de 
calor e chuvas), portanto não conseguem viver em regiões frias. É o transmissor do Zika vírus, que 
pode causar a microcefalia, e do vírus causador da febre chikungunya. 

O Mosquito Aedes aegypti pode ser reconhecido a partir das seguintes características: mede 
menos de um centímetro, tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas 
pernas. Seu ciclo é formado em quatro fases, tendo início com o ovo, seguindo, a larva, pupa e 
adulto. As larvas se desenvolvem em água parada, limpa ou suja. Na fase do acasalamento, em que 
as fêmeas precisam de sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos, ocorre a transmissão da 
doença. A fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o retransmite, ocorrendo pelo 
ciclo homem-Aedes - aegypti-homem. Após a ingestão de sangue infectado pelo inseto fêmea, 
transcorre na fêmea um período de incubação, em seguida o mosquito torna-se apto a transmitir o 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1506 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
vírus e assim permanece durante toda a vida. Não há transmissão pelo contato de um doente ou 
suas secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de água ou alimento

233
. 

 
 

Referencial Teórico 
 

A Geografia da Saúde procura reunir informações que contribuam com a espacialização de 
doenças e auxiliem no tratamento das mesmas, propondo uma investigação dos acontecimentos que 
levaram a obtenção de determinado mal, destaca-se, entre seus objetivos segundo PEITER (2005 
p.5), 

(...) Proporcionar novos conhecimentos e desenvolver uma proposta teórico-
metodológica para o estudo das relações espaciais do processo saúde-
enfermidade; e produzir resultados de valor prático às investigações 
epidemiológicas, à administração de saúde e, em geral, à racionalidade das 
ações de melhoramento do bem-estar da população.  

É importante propor metodologias que ajudem na busca e posteriormente na solução dos 
problemas de saúde que acometem determinadas populações, através de planejamentos 
estratégicos e infraestruturais de ordem sanitária que levem ao bem-estar da população. 

Em muitas ocasiões as enfermidades sofridas por determinadas populações estão 
relacionadas com o ambiente nos quais estes estão inseridos levando assim a necessidade de 
estudos que auxiliem na identificação de tal problema. 

Segundo PEITER (2005) os estudos de Geografia da Saúde desenvolveram-se procurando 
relacionar aspectos da biometeorologia (clima, luz, estações do ano, temperatura, propriedades do 
solo e da água) com a ocorrência de doenças degenerativas, numa ecologia das doenças focada nos 
aspectos físicos do ambiente, então a Geografia da Saúde vem propor esse conhecimento acerca do 
espaço geográfico, os aspectos presentes capazes de modificar e trazer enfermidades a lugares ou 
regiões.  

Corroborando com esse pensamento, Lacaz, Baruzzi e Siqueira(1972) apud Santos (2010, p. 
42) enfatiza que: 

Na geografia médica, o estudo do enfermo é inseparável do seu ambiente, 
do biótipo onde se desenvolvem os fenômenos de ecologia associada com 
a comunidade a que ele pertence. Quando se estuda uma doença, 
principalmente metaxênica, sob o ângulo da geografia médica, devemos 
considerar, ao lado do agente etiológico, do vector, do reservatório, do 
hospedeiro intermediário e do Homem suscetível, os fatores geográficos 
representados pelos fatores físicos (clima, relevo, solos, hidrografia, etc.), 
fatores humanos ou sociais (distribuição e densidade da população, padrão 
de vida, costume religioso superstições, meios de comunicação) e os 
fatores biológicos (vidas vegetal e animal, parasitismo humano e animal, 
doenças predominantes, grupo sanguíneo da população, etc.). 

A relação dos estudos entre geografia e saúde é salutar, uma vez que o conhecimento 
geográfico põe em prática soluções plausíveis que podem contribuir com a melhoria na saúde e na 
qualidade de vida da população, como também na administração de recursos essenciais ao bem-
estar de todos, na espacialização e georreferenciamento de dados que revelam o padrão espacial e a 
área de abrangência de doenças assim como a correlação espaço temporal.  
 
 
Influência das questões climáticas 
 

A temperatura ambiente de cada região pode influenciar na reprodução do mosquito Aedes 
aegypti, que transmite o vírus da febre Chikungunya, é o que aponta a pesquisa feita pela 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). De acordo com os estudos realizados no laboratório de 
entomologia do curso de Biologia, no campus Campina Grande, a variação de temperatura entre 
22ºC e 32ºC, comum nas cidades paraibanas, faz com que a proliferação do mosquito seja propícia. 

                                                           
233

 http://bit.ly/2hrEySt 
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Georreferenciamento de dados  
 

A nossa posição sobre a terra é referenciada em relação à linha do equador e ao meridiano 
de Greenwich e é expressa em dois valores: latitude e longitude. A latitude é à distância ao Equador 
medida ao longo do meridiano de Greenwich, esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 
0º (no equador) e 90º para Norte (N) ou para Sul (S). Por outro lado, a longitude é medida ao longo 
do Equador, e representa a distância entre um ponto e o Meridiano de Greenwich, é medida em 
graus, podendo ir de 0º a 180º para Leste ou para Oeste (SILVA, 2003).   

O padrão de referência para localização de qualquer ponto na superfície terrestre dá-se nos 
hemisférios, sabe-se que o Hemisfério Norte se localiza ao norte da linha do equador e o Hemisfério 
Ocidental, a oeste do meridiano considerado como padrão (Greenwich), finalmente, o Hemisfério 
Oriental, a leste desse mesmo meridiano (FITZ, 2008).  

Deste modo, as considerações apresentadas por FITZ (2008, p.66) introduzem os conceitos 
de: 

Meridianos - Círculos máximos que cortam a terra em duas partes iguais, 
que passam pelos pólos Norte e Sul e cruzam-se entre si, ou seja, as linhas 
imaginárias traçadas verticalmente sobre o globo terrestre, o principal 
meridiano é o de Greenwich.Paralelos - Representa cada um dos cortes 
horizontais do globo, sendo estes cada círculo que corta a terra, 
perpendicularmente em relação aos meridianos. É a partir deles, que são 
medidas, em graus, as latitudes, os principais paralelos são: linha do 
equador, trópico de câncer e trópico de capricórnio. 

A partir destas referências é possível localizar-se em qualquer lugar do planeta. O uso do 
GPS proporciona encontrar as coordenadas, seja em geográfica ou em UTM. A difusão dessa 
tecnologia chega aos celulares, sendo possível encontrar vários aplicativos de localização por satélite 
gratuitamente, com acurácia que varia entre 5 metros a 16 metros, além disso, é preciso verificar 
também se o mapa no GPS está ou não atualizado, evitando assim que o usuário seja 
redimensionado para uma área ou local errado.  
 
 
Utilização do Google Earth Pro e do aplicativo C7 GPS dados 
 

O Google Earth Pro é um globo interativo em 3D que auxilia a planejar, analisar, e tomar 
decisões. Sendo possível realizar várias funções, exemplo: fazer trajeto, adicionar marcadores, régua 
de distância, construção em 3D, galeria, calcular distâncias e áreas, utilizando ferramentas de 
medição de linha, caminhos, polígonos e círculos; importar arquivos vetoriais e imagens que são 
automaticamente convertidos para KML e otimizados para streaming; exportar filmes para 
campanhas de marketing. Além disso, o programa faz medições em 3D, com imagens Premium de 
alta resolução e geolocalização automática. (GLOBAL GEO, 2016). 

A partir do Google Earth Pro é possível estudar sobre vários assuntos relacionados a 
geografia, a saber os trabalhos de ALVES (2015); SILVA et al (2014); SANTOS (2012); É possível 
também utilizar outros aplicativos acoplados a este programa, a saber, o aplicativo C7 GPS dados. 
Este aplicativo foi elaborado para agricultura de precisão, entretanto pode ser utilizado para outras 
finalidades.  

O aplicativo C7 GPS dados foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria para 
mapeamento do cadastro de imóveis rurais ou agricultura de precisão, é um sistema de simplificação 
do aplicativo C7 GPS malha, nesta nova versão possibilita a visualização gráfica da constelação de 
satélites rastreados e da intensidade do sinal recebido. As coordenadas são apresentadas em graus 
geográficos decimais, hexagesimais e UTM, com os dados armazenados em arquivo pode-se calcular 
a área, perímetro e a distância total percorrida em trilha.  
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Métodos e Técnicas 

Neste trabalho além das referências bibliográficas consultadas, foi possível sistematizar os 
dados da Secretaria Municipal de Saúde do município de Cajazeiras, com dados sobre Chikungunya 
do I semestre do ano de 2016. Foi feito levantamento nos LIRA.a I e LIRA.a II, 2016, por imóveis nos 
bairros do município de Cajazeiras. 

Este documento oficial traz o Levantamento de Índice Rápido sobre infestação do Aedes 
aegypti nos imóveis numa ordem de classificação nas cores vermelho (alto) acima de 4% risco de 
surto de dengue (mais de quatro casas infestadas a cada 100 pesquisadas), amarelo de 1% a 3,9% 
situação de alerta (de uma a quatro casas infestadas a cada 100 pesquisadas) e verde até 1% 
situação satisfatória (menos deuma casa infestada a cada 100 pesquisadas). 

Neste documento a metodologia conta com as seguintes variáveis: 

- imóveis visitados, 
- focos positivos, 
- imóveis positivos, 
- índice de infestação, 
- depósitos positivos por tipo, 

Todos apresentados em grupos, em que: 
O grupo A refere-se ao armazenamento de água para o consumo humano, classificado em: 

- A1, depósitos de água, cisternas ou minas d’água, canais d’água, tambores, entre outros, 
- A2 depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico, tambor, barril, tina, caixas 

d’água, etc. 

O grupo B refere-se aos depósitos móveis, como vasos com água, pratos, bebedouros em 
geral, recipientes de degelo em geladeiras, materiais em depósitos de construção, etc. 

O grupo C refere-se aos depósitos fixos, como tanques em obras, lajes e toldos em 
desníveis, ralos, sanitário em desuso, piscinas não tratadas, cacos de vidro em muros, etc. 

O grupo D trata-se de passíveis de remoção ou proteção, sendo classificados em: 

- D1 pneus e outros materiais rodantes e o; 
- D2 lixo, sucatas em pátios e entulhos de construção e o grupo E, referente aos naturais, 

como buracos em árvores e em rochas, restos de animais. 

A abrangência dos dados envolve os 19 bairros do município de Cajazeiras, sendo estes: 
Casas populares, São Jose, Pio X, Sol Nascente, Pôr do Sol, Bairro dos Municípios, Tancredo Neves, 
Jardim Adalgisa, Centro, Vila Nova, Santa Cecília, Jardim Oásis, Distrito Industrial, Cristo Rei, 
Esperança, Capoeiras, São Francisco, Tecedores e Remédios. 

São realizados quatro LIRA.a por ano. Porém, neste artigo trabalhou-se com o I LIRA.a e com 
o II LIRA.a equivalentes ao I semestre de 2016. É importante ressaltar que por ano por determinação 
do Ministério da Saúde estes são realizados a cada trimestre, mas nesse ano de 2016 foram 
autorizados apenas três LIRA.a, sendo que, o primeiro foi realizado a partir do mês de fevereiro. 

Além da análise desses documentos, a proposta do artigo é mostrar a potencialidade para os 
agentes de endemias e os agentes da vigilância epidemiológica ambiental na utilização do aplicativo 
C7 GPS dados que tem como principal objetivo a obtenção de coordenadas de pontos isolados ou de 
trajetos, possibilitando o armazenamento das mesmas em um Geoarquivotxt. 

Para adquirir este aplicativo, pode-se baixar no Google Play, digitando em App C7 GPS 
dados, sua utilização é de fácil compreensão. As coordenadas da posição atual são apresentadas em 
graus geográficos decimais, hexagesimais e também em UTM. Com os dados armazenados em 
arquivo podem ser processados cálculos de área e perímetro, além da visualização a partir no Google 
Earth Pro. 

Depois do aplicativo instalado no celular, é possível abrir e na tela principal tem-se um 
conjunto de opções: pontos, satélites, trajetos e cálculos. Siga o passo a passo seguinte, pode ser 
observado nas figuras de 2 a 6.  

1) Na opção satélite para visualizar a cobertura a sua disposição. Logo em seguida volte à 
página principal e na opção pontos, com o GPS do seu celular ligado você visualiza as coordenadas 
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do ponto que se encontra, podendo salvar o ponto colocando o nome e clicando no lápis para salvar 
também em KML (Figura 2, 3 e 4) . 

 
Figura 2: Mosaico com a tela do Google Play e a Tela principal do aplicativo 

 
Fonte: Google Play 

 
 

Figura 3: Tela da opção pontos e Tela do celular ativando o GPS 

 
Fonte: Aplicativo C7 GPS dados. 

 
Figura 4: Tela da opção pontos mostrando o processo de nomeação e como salvar em KML 

 
Fonte: Aplicativo C7 GPS dados. 
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Para encontrar esses dados no seu celular (Figura 5 e 6) siga o passo a passo: 1) na pasta 

de gerenciador de arquivos, procurar pasta campeiro; 2) na pasta, arquivos ou ficheiros do seu 
celular, você encontrará duas pastas uma com o nome arquivo e outra com o nome coordenadas. Em 
arquivos você encontra os pontos no formato KML e em coordenadas um arquivo de texto com as 
coordenadas em hexagessimas; 3) na pasta escolhida selecione o arquivo desejado ou mais de um 
arquivo pode ser selecionado; 4) o compartilhamento dos dados pode ser feito via e-mail ou com 
cabo do celular. 
 

Figura 5: Tela da opção pontos mostrando como salvar os pontos e logo em seguida como 
visualizar as informações salvas na pasta campeiro no celular. 

 
Fonte: Aplicativo C7 GPS dados. 

 
 
 
 

Figura 6: Na pasta campeirona opção arquivos encontra-se o geoarquivotxt 

 
Fonte: Aplicativo C7 GPS dados. 

 
Para transferir as coordenadas para o computador, pode ser via e-mail ou com cabo USB do 

celular, quando estiver usando o aplicativo antes de dar ok depois da coleta dos pontos (que tem que 
ser a cada 5 segundos) sempre salvar os dados em arquivo KML, pois só esse arquivo pode ser 
aberto no Google Earth Pro. Após coletar os dados com o aplicativo C7 GPS dados em seu celular, 
será possível espacializar os dados confirmados da febre Chikungunya, e posteriormente os dados 
podem ser visualizados no programa Google Earth Pro (Figura 7), que pode ser encontrado no 
endereço:  https://www.google.com/earth/. O passo a passo para visualizar os pontos do celular no 
computador são: 1) salvar as coordenadas no computador; e abrir o arquivo usando o Google Earth 
Pro. 

 
Figura 7: Tela do computador e do Google Earth Pro 

https://www.google.com/earth/
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Fonte: Google Earth Pro 

 
 
Resultados e Discussões  
 

A análise dos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do município de Cajazeiras- PB, 
através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde e da 
Secretaria dos agentes de endemia, verifica-se a ocorrência de casos confirmados de Chikungunya 
nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio, sendo que os meses de maiores picos de ocorrências 
foram março e abril. 

Como mostra o quadro 1, os dados de precipitação e umidade na quadra chuvosa de 
Cajazeiras no mês de abril teve um número elevado de casos confirmados, mostrando a relação com 
a precipitação no mês de março de 437.7 mm, a disseminação e proliferação do mosquito em 
Cajazeiras ocorreu principalmente durante esses dois meses. 

O mosquito Aedes aegypti, transmissor da febre Chikungunya, tem maior incidência no verão, 
período favorável para sua reprodução, por ser de calor mais intenso, quadra chuvosa mais elevada, 
e maior umidade do ar, sendo predominante o clima quente e úmido, onde as larvas do mosquito se 
proliferam com maior veracidade. É um mosquito doméstico, vive dentro ou ao redor de domicílios ou 
de outras construções freqüentadas por pessoas, como estabelecimentos comerciais e escolas. Tem 
hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao 
entardecer (COMUNICAÇÃO/INSTITUTO OSWALDO CRUZ). 

 
 

Quadro 1: Notificações de casos confirmados na quadra chuvosa 

Mês Número de Casos Pluviosidade 

Fevereiro 32 49,8 

Março 198 437,7 

Abril 203 132,9 

Maio 22 30,5 

Total 455 650,9 

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
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Segundo Tauil, médico mestre em medicina preventiva e professor da Universidade de 

Brasília, indica que o combate ao Aedes aegypti deve ser intensificado nos períodos de baixa 
temperatura e pouca umidade já que abaixo de 25 ºC, as larvas do mosquito se desenvolvem mais 
lentamente, e consequentemente sua população diminui e o número de casos de doenças também. 
Com isso, pode-se perceber que a prevenção deve ocorrer antes do verão

234
, ou seja, antes da 

quadra chuvosa. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba (Setor de Vigilância 
Epidemiológica - SES

235
), em boletim divulgado em novembro de 2016, de janeiro a novembro foram 

registrados 20.290 casos suspeitos de Chikungunya, ressaltou também que a Paraíba é o segundo 
Estado brasileiro com maior número de óbitos dessa doença, com 31 casos. É importante ressaltar 
que o Chikungunya é uma doença descoberta no Brasil recentemente em 2014, confirmando a 
suscetibilidade da população ao adoecimento, podendo ocorrer aumento no número de casos nos 
próximos meses em outros estados ainda não expostos ao vírus e devido às condições climáticas 
favoráveis. 

De acordo com o Sistema de Informação de Agravo de Notificação – SINAN o número de 
pacientes com agravos da febre chikungunya (Quadro 2) é maior em mulheres do que em homens, 
isso pode estar relacionado à fatores como a maior procura do gênero feminino nas unidades 
hospitalares. 

 
Quadro 2:Casos por gênero 

Masculino Feminino Total 

218 278 496 

Fonte: SINAN Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
 
No SINAN é possível verificar que as unidades de saúde de Cajazeiras que atendem também 

populações vizinhas conta com dois hospitais, sendo um regional e um universitário, uma escola 
técnica e nove unidades de saúde (Quadro 3) é possível verificar o número de atendimentos 
relacionado à febre Chikungunya e que o Hospital Universitário recebeu o maior número de 
atendimentos. 
 

 
Quadro 3: Número de Atendimento de Agravos da Febre Chikungunya 

Unidade de Saúde Número de Atendimentos de Agravos 

ESF BELA VISTA 33 

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS 51 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 196 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 69 

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA A 08 

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA C 21 

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA D 18 

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA H 02 

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA J 36 

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA M 19 

                                                           
234

goo.gl/MTg1Nk 
235

goo.gl/DXIHo2   
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UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA P 04 

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA S 29 

TOTAL 486 

Fonte: SINAN Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
 

O uso do C7 GPS dados e do Google Earth Pro na espacialização de alguns casos 
confirmados da doença (Figura 8), mostra a potencialidade das duas ferramentas no tratamento de 
informações geoespaciais e que a partir das mesmas é possível entender o padrão de distribuição 
das doenças, bem como a abrangência, já que é possível calcular a área em metro ou em 
quilômetros.  

Para o SINAN o Google Earth Pro pode ser útil na espacialização de todas as doenças 
notificadas a partir dos endereços dos pacientes, e também pelo cálculo da área de abrangência dos 
agravos. Para os agentes de endemias o C7 GPS dados é fundamental no georreferenciamento dos 
imóveis infestados. E posteriormente no Google Earth Pro será possível logo após cada coleta no 
campo espacializar os dados encontrados por categorias de análise.  

 
Figura 8: Possíveis focos de febre chikungunya no I semestre de 2016 de Cajazeiras-PB 

 
Fonte: Google Earth Pro 

 
 
Considerações Finais 
 

O propósito da elaboração do artigo foi o número de casos da Febre Chikungunya no 
município de Cajazeiras – PB, no I semestre de 2016, é importante ressaltar que segundo a 
Secretaria de Saúde esse número foi muito maior, mas muitas pessoas não procuraram as unidades 
de saúde. Através disso, fizemos uso do aplicativo de celular C7 GPS dados como técnica de 
marcação de pontos e também o programa Google Earth Pro na espacialização dos casos 
confirmados. Para realizar todo este processo utilizamos de dados fornecidos pela Secretaria de 
Saúde do município. Esses dados que nos foram fornecidos, correspondem a um documento oficial 
que traz o Levantamento de Índice Rápido sobre infestação do Aedes aegypti – LIRA.a I e LIRA.a II, 
2016, por imóveis dos bairros. A cada trimestre é realizado um LIRA.a, e neste ano, foram 
autorizados três LIRA.a. 

Este trabalho também teve o intuito de auxiliar os agentes de endemias e os agentes da 
vigilância epidemiológica ambiental, a partir de uma nova metodologia de obtenção de dados e 
utilizando de tecnologias práticas, como o uso do aplicativo de celular C7 GPS dados e Google Earth 
Pro.  
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Com as informações obtidas, foi possível interpretar e analisar os dados, podendo constatar o 

número total de casos em cada bairro da cidade e sua influência com a questão pluviométrica, com 
maior e menor incidência, confirmando ocorrências de casos nos meses de Fevereiro, Março, Abril e 
Maio que favorece o acúmulo de água, mecanismo essencial para a proliferação e reprodução do 
Mosquito Aedes aegypti. Também se constatou maior número de casos no gênero feminino e para 
onde os infectados se direcionaram a partir da suspeita da doença. 

No trabalho foi apresentada a demarcação de alguns dos pontos nos bairros do município, 
que foi realizado com o uso do aplicativo C7 GPS dados e a espacialização no Google Earth Pro, 
podendo assim, localizar espacialmente cada uma das doenças. 

Com isso, apresentamos que neste artigo pode-se observar a importância do uso do 
aplicativo C7 GPS dados nos estudos de Geografia da saúde e o uso da cartografia no meio social, 
que pode facilitar muito para realização de marcação e registros de novas ocorrências, não só em 
casos de doenças, mas no trânsito, acidentes, registros de assaltos em determinados pontos e dentre 
outros. O desenvolvimento do trabalho também trouxe e facilitou uma dinâmica maior na proposta da 
geografia da saúde, podendo relacionar e facilitar o uso de novos métodos e técnicas. 
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Resumo            
Atualmente no Brasil, há pouca produção sistemática acerca do peso da dimensão étnico racial na 
expressão diferenciada dos agravos à saúde. Esta pesquisa busca compreender a situação de saúde 
dos povos indígenas residentes na Reserva Indígena de Dourados-MS (RID), tendo como foco de 
análise a efetivação da Política Nacional atenção à saúde dos povos indígenas - PNASPI no contexto 
local da Reserva Indígena de Dourados. Os dados apresentados são parte de uma estudo de caso 
que teve como título: Exclusão social, iniquidades em saúde um estudo de caso da RID. Os 
procedimentos metodológicos foram entrevistas com pacientes indígenas internados no Hospital 
Universitário de Dourados nos meses de Maio a Julho de 2016, informações colhidas  com 
trabalhadores da saúde indígena local e visitas as instituições de saúde indígena que prestam serviço 
a esta população, perpassou também por uma pesquisa do marco regulatório da política de saúde 
indígena a qual nos serve de base para entendimento sócio-historico do atendimento oferecido aos 
povos indígenas no Brasil. Ao final da pesquisa pode-se concluir que a política pouco se efetiva já 
que os aspectos de interculturalidade, acesso aos serviços de saúde e participação da população 
usuária ainda não são satisfatoriamente presentes no contexto local da RID.        
 
Palavras Chaves: PNASPI, Saúde Indígena, Iniquidades em Saúde. 
 
 
Abstract                    
In Brazil, there is little systematic production about the importance of the ethnic racial dimension in the 
differential expression of health problems. This research seeks to understand the health situation of 
the indigenous peoples residing in the Dourados-MS Indigenous Reserve (RID), focusing on the 
implementation of the National Policy on Indigenous Peoples' Health (PNASPI) in the local context of 
the Dourados Indigenous Reserve. The data presented are part of a case study which had as its title: 
Social Exclusion, Health Inequities a RID case study. The methodological procedures were interviews 
with indigenous patients hospitalized at the University Hospital of Dourados from May to July 2016, 
information collected from local indigenous health workers and visits to indigenous health institutions 
that serve this population. Of the regulatory framework of indigenous health policy, which serves as a 
basis for socio-historical understanding of the service offered to indigenous peoples in Brazil. At the 
end of the research it can be concluded that the policy is not very effective since the aspects of 
interculturality, access to health services and participation of the user population are still not 
satisfactorily present in the local context of the RID.  
 
Key Words: PNASPI, Indigenous Health, Inequities in Health. 

 
 

Introdução - De SPI; FUNAI; FUNASA à SESAI. 
 

O cenário atual da saúde da população indígena é o reflexo de anos, décadas de descaso. 
Estima-se que a população indígena no Brasil era de cerca de 5 milhões de pessoas de diversas 
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etnias no século XVI. Sendo que dessas, muitas foram inteiramente dizimadas por expedições 
punitivas, contrárias às suas crenças, culturas e à sua resistência. Contudo, o predominante “agente 
da mortalidade foram as epidemias de doenças infecciosas, que tinham a sua virulência e letalidade 
favorecidas pelas alterações no modo de vida dos indígenas” (FUNASA, 2011, p.2).  Alterações 
determinadas pelo processo de colonização – escravidão, trabalho forçado, maus tratos, 
confinamento e fixação compulsória em aldeamentos e internatos. Segundo Funasa (2011, p. 2) até o 
presente momento, ao longo de mais de 500 anos, persistem  

Os conflitos de interesses econômicos e sociais entre os povos indígenas e diversos 
segmentos da sociedade, especialmente nas questões relacionadas à posse da 
terra, exploração de recursos naturais e implantação de grandes projetos de 
desenvolvimento.        

Realidade que vem marcando os diversos períodos e órgãos que foram responsáveis, 
anteriormente, pela atenção à saúde dos indígenas, que teve início oficialmente com a criação, em 
1910, do Serviço de Proteção ao Índio e Trabalhadores Nacionais (SPI). O SPI era vinculado ao 
Ministério da Agricultura e destinava-se a “proteger os índios”, procurando o seu enquadramento 
progressivo na sociedade e o de suas terras no sistema produtivo nacional.  A partir de então uma 
política indigenista começou a se esboçar com inspiração positivista, em que os índios, considerados 
num estágio infantil da humanidade, passaram a ser vistos como passíveis de "evolução" e 
integração na sociedade nacional por meio de projetos educacionais e agrícolas (FUNASA, 2002).
 Sendo assim alternaram-se no atendimento das populações indígenas, missões religiosas e 
órgãos oficiais, executadas de forma pontual na maior parte dos territórios. Inclusive muitas missões 
se instalaram nas áreas indígenas, prestando assistência de saúde, na ausência de instituições 
governamentais (FUNASA, 2002).        
 Diante disso, os povos indígenas no Brasil apresentam um complexo e dinâmico quadro de 
saúde, que está diretamente relacionado aos processos históricos de mudanças sociais, econômicas 
e ambientais atreladas à expansão e à consolidação de frentes pioneiras e de expansão nas diversas 
regiões do país. Ao longo dos séculos, tais frentes exerceram importante influência sobre os 
determinantes dos perfis da saúde indígena, quer seja por meio da introdução de novos patógenos, 
ocasionando graves epidemias; usurpação de territórios, dificultando ou inviabilizando a subsistência; 
e/ou a perseguição e morte de indivíduos ou mesmo comunidades inteiras.    
 Com o advento da Constituição Federal em 1988, se inaugura um novo momento para o 
desenvolvimento da política de saúde indígena, pois a mesma estipulou o reconhecimento e respeito 
das organizações socioculturais dos povos indígenas, assegurando-lhes a capacidade civil plena – 
tornando obsoleta a instituição da tutela – e estabeleceu a competência privativa da União para 
legislar e tratar sobre a questão indígena. Outro aspecto da Constituição é que a mesma também 
definiu os princípios gerais do Sistema Único de Saúde (SUS), posteriormente regulamentados pela 
Lei 8.080/90, e estabeleceu que a direção única e a responsabilidade da gestão federal do Sistema 
são do Ministério da Saúde, o que organiza em novos termos a política de saúde do Brasil (FUNASA, 
2002).            
 Outro fator preponderante foram as Conferências Nacionais de Saúde Indígena, que foram 
realizadas, em 1986 e 1993, a I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio e a II 
Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, por indicação das VIII e IX Conferências 
Nacionais de Saúde, respectivamente. As quais preconizavam o desenvolvimento de modelos 
atenção diferenciada, com participação das comunidades indígenas e que melhor atendesse às 
necessidades destas populações (FUNASA, 2011).  Assim,  

Essas duas Conferências propuseram a estruturação de um modelo de atenção 
diferenciada, baseado na estratégia de Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(Dseis), como forma de garantir a esses povos o direito ao acesso universal e 
integral à saúde, atendendo às necessidades percebidas pelas comunidades e 
envolvendo a população indígena no processo de planejamento, execução e 
avaliação das ações (FUNASA, 2002, p.8).  

A emergência dessa nova Política determinou a conformação de um novo modelo de Sistema 
de Saúde, voltado especificamente para a população indígena brasileira e inserido dentro da Política 
Nacional de Saúde. Esse novo modelo, denominado como um subsistema do Sistema Único de 
Saúde (SUS), foi instituído por meio da Lei Arouca 9.836/99 (SANTOS, 2009). 
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Um dos principais critérios adotados foi a organização dos serviços de atenção à 
saúde dos indígenas na forma de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis). 
Atualmente, a estrutura da Funasa para a saúde indígena é formada por 34 Dseis 
localizados em todo o território nacional, à exceção dos estados do Piauí e Rio 
Grande do Norte. Nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e 
Espírito Santo existem as Assessorias Indígenas, que cumprem o mesmo papel do 
Dsei. Além dos Dseis, a Funasa administra 337 Polos-base distribuídos em 460 
municípios e 751 Postos de Saúde, dos quais 674 estão localizados em terras 
indígenas, 55 na zona rural e 22 em zona urbana. O outro tipo de sistema são as 60 
Casas de Apoio à Saúde do Índio (Casais), localizadas em municípios de referência 
dos Dseis (FUNASA, 2011, p. 3). 

Para, além disso, outra mudança foi a alteração do órgão gestor e operacionalizador da 
política de saúde Indígena, passando da FUNAI para a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, 
pela Medida Provisória n.º 1.911-8 de 1999, que trata da organização da Presidência da República e 
dos Ministérios, onde está incluída a transferência de recursos humanos e outros bens destinados às 
atividades de assistência à saúde da FUNAI para a FUNASA. Nesse sentido, as Secretarias 
Estaduais e Municipais deveriam atuar de forma complementar na execução das ações de saúde 
indígena, em articulação com o Ministério da Saúde/FUNASA (FUNASA, 2002).   
 As principais alterações produzidas pela nova estrutura (FUNASA, 2011) foram: Criação do 
Departamento de Saúde Indígena (DESAI), bem como a estruturação de 34 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI); Redirecionamento das atividades das coordenações regionais, em face 
da incorporação das atividades de saúde do índio, da descentralização das unidades assistenciais e 
do controle de endemias; Estruturada a atenção básica para 4.696 aldeias indígenas; Credenciados 
hospitais, clínicas e laboratórios para atendimento de média e alta complexidade, no âmbito do SUS, 
com tratamento diferenciado às populações indígenas.      
 Em 1999, quando a FUNASA assumiu a responsabilidade da assistência integral à saúde 
indígena, o número de unidades de saúde existentes era 559, entre casas do índio (38), polos base 
(127) e postos de saúde (394). Em 2010, esse número totalizou 1.155 unidades, entre casas do índio 
(67), polos base (337) e postos de saúde (751) (FUNASA, 2011).    
 É fato que, com a criação da FUNASA, foram criadas estruturas mínimas de atendimento à 
saúde da população indígena, mas afirmar que estes atendimentos realizados no âmbito do SUS são 
diferenciados é um equívoco. Exemplo disto é o que no Hospital Universitário de Dourados, que 
atende uma das maiores populações indígenas do Brasil, não oferece atendimento diferenciado ou 
até podemos considerar que oferece um atendimento precarizado a esta população, por inúmeros 
fatores como: dificuldade de comunicação devido o não entendimento da língua, pela discriminação e 
preconceito de muitos profissionais com essa população (já evidenciados em outros trabalhos 
científicos como de Souza (2015) e também nas falas dos usuários indígenas), não tendo abertura 
para uma interface com a medicina tradicional, não possuindo assim nenhuma política diferenciada 
para esta população.          
 Mesmo com essa nova estrutura de trabalho a população indígena continuou sofrendo com 
descaso nas ações de saúde. Depois de constantes manifestações contra a FUNASA, em agosto de 
2008, e das inúmeras denúncias de corrupção e de descaso na execução das ações e serviços nas 
áreas indígenas, que vinham gerando avassaladora mortalidade infantil e alastramento de doenças, o 
ministério da Saúde resolveu ouvir as reclamações e propostas dos povos indígenas. Neste mesmo 
período outras ações aconteceram: o Tribunal de Contas da União (TCU) desenvolveu uma auditoria 
sobre a Funasa, com ênfase nas questões relativas à gestão da política de saúde indígena, a Justiça 
do Trabalho determinou que o governo federal fosse o responsável e, portanto, o gestor da política de 
saúde, e que a terceirização era uma prática ilegal (CIMI, 2012).    
 No ano de 2010, como resultado da criação do GT (grupo de trabalho) de saúde Indígena, foi 
assinada a Medida Provisória (MP) 483, transferindo a competência da saúde indígena para o 
Ministério da Saúde, por meio da nova Secretaria Especial de Saúde Indígena, atendendo a uma 
reivindicação antiga das lideranças indígenas. O GT visitou várias comunidades indígenas, Casas de 
Saúde Indígena (Casai), Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), Polos Base e realizou quatro 
seminários regionais, ouvindo os anseios das comunidades indígenas e verificando de perto as 
condições reais de vida desta população (PORTAL BRASIL, 2010).    
 Então,  
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Com a criação da secretaria, o ministério passa a gerenciar diretamente a atenção à 
saúde dos indígenas, levando em conta aspectos culturais, étnicos e 
epidemiológicos dos 225 povos que vivem no País. Antes, a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) era responsável tanto pelas ações de saúde como pela aquisição 
de insumos, apoio logístico, licitações e contratos. A Sesai foi aprovada pelo Senado 
Federal no último dia 3 de agosto, após meses de discussão do grupo de trabalho, 
composto por 26 membros, entre representantes do Ministério da Saúde e da 
Funasa, além de 17 lideranças indígenas (PORTAL BRASIL, 2010, p.1).  

  

A estrutura da SESAI foi dividida em três áreas: Departamento de Gestão da Saúde Indígena, 
Departamento de Atenção à Saúde Indígena e Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Sendo 
funções da SESAI também ações de saneamento básico e ambiental das áreas indígenas, como 
preservação das fontes de água limpa, construção de poços ou captação à distância nas 
comunidades sem água potável, construção de sistema de saneamento, destinação final ao lixo e 
controle de poluição de nascentes (PORTAL BRASIL, 2010).  

A expectativa com a criação da SESAI é que à medida que fossem reestruturados, de forma 
gradativa, os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) passariam a ser autônomos, 
funcionando como unidades gestoras descentralizadas, responsáveis pelo atendimento de saúde e 
pelo saneamento básico em cada território indígena. O resultado esperado seria a desburocratização 
da atenção à saúde dessa população, que passaria, assim, a estar integrada e articulada com todo o 
Sistema Único de Saúde (SUS) (PORTAL BRASIL, 2010).  
  Atualmente à SESAI

236
 tem sido responsável pela atenção à saúde da população indígena, 

tendo como norteador de suas ações a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena – PNASPI, 
que será abordada no próximo tópico para melhor compreensão da organização da política de saúde 
indígena na atualidade.  
 Diante do exposto, observa-se como a atenção à saúde indígena foi desenvolvida dentro de 
um contexto desigual, tendo uma elevada rotatividade e descontinuidade da presença de 
profissionais de saúde nas terras indígenas; elevada complexidade e diversidade para a organização 
dos serviços de saúde indígena no nível local; articulação insuficiente com os outros níveis de 
atenção do SUS (rede de referência e contra-referência); irregularidade e falhas na notificação de 
eventos vitais; condições sanitárias inadequadas nas reservas e terras indígenas; insegurança 
alimentar e questões ligadas à posse e uso da terra (COIMBRA Jr. e SANTOS , 2003).   
 E este contexto desigual não parece ter sido superado mesmo após a criação da SESAI, a 
qual após seis anos de atuação continua reproduzindo um sistema igual ou semelhante ao já 
executado pela FUNASA, a qual órgãos como o CIMI e demais defensores dos diretos humanos já 
vinham fazendo a critica diante da forma precarizada que a atenção de saúde se encontrava e que se 
evidenciava nos dados alarmantes de morbidade e mortalidade destas populações. Lembrando que a 
SESAI foi criada para responder a esta problemática, mas com a mesma organização estrutural e 
ideológica fica difícil gerar novas práticas. 

 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

Os dados apresentados neste artigo são parte do estudo de caso sobre a saúde indígena na 
RID que teve como título: Exclusão Social, Iniquidades em Saúde um estudo de caso da Reserva 
Indígena de Dourados. A pesquisa desenvolvida pode ser classificada como estudo de caso único, 
pois procurou compreender a relação do espaço na saúde da população indígena das aldeias Bororo 

                                                           

236
 No dia 17 de outubro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP-PR), publicou no Diário Oficial da 

União a portaria n° 1.907 (em anexo), revogando a n° 475, de 16 de março de 2011. Portaria que 

retira do secretário da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) competências quanto à gestão 

orçamentária e financeira relativa à política pública de atenção à saúde dos povos indígenas. Em consequência, 

os coordenadores dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DESEIs) ficam impedidos de praticar atos de 

gestão. Mas devido aos inúmeros atos de resistência realizados pelos indígenas e trabalhadores esta portaria foi 

revogada (Em anexo) no dia 26/10/2016. 
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e Jaguapiru de Dourados-MS de uma perspectiva interna ao HU/UFGD  Segundo YIN (2003, pg.19), 
os estudos de casos se justificam quando os estudos se propõem a responder questões do tipo 
“como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o 
foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. De 
acordo com o autor citado, os estudos de caso podem ser utilizados em avaliação, em diferentes 
aplicações, entre as quais, descrever uma intervenção e o contexto na vida real em que ela ocorre.  
 O estudo priorizou o relato da própria população indígena como usuária e protagonista desta 
relação espaço saúde na RID, mais do que o relato ou a perspectiva de cada um sobre as questões 
apresentadas, a pesquisa buscou incluir em diferentes momentos, a participação desses atores.       
 Foi utilizada a técnica de aplicação de questionários com perguntas específicas sobre suas 
condições sociais e sobre o atendimento de saúde. O roteiro do questionário foi construído de forma 
a buscar as evidências necessárias para se responder a problemática desse estudo.         
 Os critérios de seleção para o estudo de caso foi entrevistar pacientes e/ou acompanhantes 
de pacientes que se encontram internados no Hospital Universitário (HUUFGD) da Cidade de 
Dourados-MS, no período de Maio à Julho de 2016. Tendo no final deste período um total de 54 
participantes, dos quais os dados foram coletados e tabulados e os quais estão expostos no capítulo 
a seguir.            
 Para descrição da organização dos serviços de saúde no contexto local da reserva Indígena 
de Dourados o mesmo foi possível através de conversas com os profissionais de saúde que prestam 
serviços nestes locais, nas entrevistas com os pesquisados e, ainda, através de outros usuários que 
perpassaram os caminhos desta pesquisadora nestes períodos de estudo e através de dados já 
coletado em outros trabalhos acadêmicos publicados que tinham como objeto a saúde indígena nas 
mais diferentes abordagens.         
 Entendemos que o limite desta pesquisa se encontra claro quando se trata de usuários que 
chegaram ao Hospital Universitário, então é da janela deste que vislumbraremos os resultados, não 
poderemos dizer aqui daqueles que não chegaram ao hospital ou do atendimento diário nas unidades 
básicas de saúde da reserva indígena de Dourados. Por isso para tal tema é necessário mais e mais 
pesquisas para compreendermos melhor as relações espaço e saúde na RID.      
 Para o desenvolvimento dos objetivos do estudo, ainda no início dos trabalhos de campo, 
foram realizadas visitas aos órgãos competentes para apresentação do projeto e solicitação de 
anuência do projeto pesquisa conforme prevê a resolução nº304 de 09/08/2000, que diz respeito a 
pesquisas realizadas com comunidades indígenas, onde prevê a anuência do Conselho Local de 
Saúde Indígena ou de Lideranças Locais para que a pesquisa se realize. Sendo assim, procurei o 
Presidente do Conselho Local e solicitei uma reunião com seus membros para submeter o projeto de 
pesquisa a qual ocorreu no dia 21/01/2016, com a presença dos conselheiros e Lideranças das 
Reservas Jaguapirú e Bororó para apreciação.        
 Neste artigo abordaremos somente os dados desta e  que nos ajudam a discutir a proposta 
aqui colocada que é a Política Nacional de atenção à saúde dos povos indígenas e sua efetividade no 
contexto local da RID. 
 
 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos povos Indígenas – PNASPI  
                                                                                                                                                           

Segundo FUNASA, (2002. p. 1), o objetivo desta política é garantir aos povos indígenas o acesso 
à atenção integral à saúde, seguindo os princípios e diretrizes do        SUS, abarcando a diversidade 
social, cultural, geográfica, histórica e política, contribuindo para a superação dos fatores que tornam 
essa população mais vulnerável aos agravos de saúde de magnitude e transcendência entre os 
brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura.  
 Tendo por diretrizes FUNASA (2002, p. 13)    

• organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas 
na forma de Distritos Sanitários Especiais e Pólos-Base, no nível local, onde a 
atenção primária e os serviços de referência se situam;  

• preparação de recursos humanos para atuação em contexto 
intercultural;  

• monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas;  

• articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde;  

• promoção do uso adequado e racional de medicamentos;  

• promoção de ações específicas em situações especiais;  
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• promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde 

envolvendo comunidades indígenas;  

• promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena;  
controle social.  

Então, como forma de organização o subsistema se organiza em Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI), sendo então um modelo de organização de serviços orientado 
para ser um espaço etnocultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo 
delimitado. O DSEI é responsável pelo conjunto de atividades técnicas, medidas 
racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde.           
 Tendo como objetivo, também, a promoção e a reordenação da rede de saúde e das 
práticas sanitárias e organizar as atividades administrativo-gerenciais necessárias à 
prestação da assistência, estimulando o controle social. Entre as atribuições do Distrito 
destacam-se a preparação dos recursos humanos para atuação no âmbito intercultural, 
monitoramento das ações de saúde dirigidas aos indígenas, articulação dos sistemas 
tradicionais indígenas de saúde, promoção do uso adequado e racional de medicamentos, 
promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena (FUNASA, 2002).   
 Contudo, estes objetivos e atribuições não têm sido concretizados, tal qual se 
repercutem nos dados de saúde tão desiguais, já que não existe preparação para 
atendimento intercultural dos profissionais, observando assim um abismo entre o 
profissional e a população atendida. Nota-se que há uma aproximação neste atendimento 
quando o profissional é pertencente a comunidade o que na maioria dos casos são só os 
agentes indígenas de saúde. Também não existe nenhuma ação na realidade local da RID 
que faça articulação com a medicina tradicional. Na verdade, a falta de treinamento para 
interculturalidade acaba refletindo aqui uma lógica de negação da medicina tradicional e o 
uso do medicamento é utilizado sem nenhum tipo de racionalização (COIMBRA JR e 
SANTOS, 2003).           
 Cada Distrito Sanitário é responsável, também, pelas ações que envolvem, direta ou 
indiretamente, a assistência farmacêutica no contexto da atenção à saúde indígena, tais 
como seleção, programação, aquisição, acondicionamento, estoque, distribuição, controle e 
vigilância, inclusive a dispensa e a prescrição de medicamentos. Essas ações deveriam 
considerar sempre, em primeiro lugar, as necessidades e a realidade epidemiológica local 
(FUNASA, 2002).   

 

Figura 1 – Organização do DSEI e Modelo Assistencial  

  

                                      Fonte: FUNASA, 2011.      

Neste quadro fica nítido que não existe nenhuma relação e/ou diálogo com os saberes 
tradicionais, afinal eles nem sequer aparecem nos fluxos de atendimento, ou seja, apesar de serem 
objetivos da política, não se apresentam na prática da atenção à saúde indígena. E, ainda, reproduz 
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uma lógica hospitalocêntrica.           
 Este distanciamento que a própria política em sua teoria já mostra ficou evidente quando nas 
entrevistas os pesquisados responderam sobre a utilização da medicina tradicional e religião 
praticada, até porque na cultura indígena o processo saúde-doença tem inúmeras relações com o 
entendimento religioso cultural o que não se dá só para saúde mais para todos os aspectos de 
organização cultural.  O retrato do que se apresentou nos resultados é o hoje pode ser percebido na 
paisagem da RID, onde se encontram mais de 60 templos religiosos evangélicos, e que se instalam 
sem praticamente nenhuma resistência devido a sua prática assistencialista junto à população 
indígena. O entendimento da vida, saúde e conjuntos de valores da cultura indígena perpassam pela 
sua ideologia religiosa própria, sendo assim quando não se pratica mais tal sistema e ainda quando o 
mesmo é considerado inferior ou até mesmo demonizado, essas estruturas básicas são 
enfraquecidas, fragmentadas, gerando, em muitos casos, uma negação com a própria cultura. A 
pergunta que nos remete essa realidade é: qual a influencia destas mudanças culturais na vida da 
população indígena?  

 

 

 
Diante disso se percebe como reflexo deste questionamento acima, quando apenas 30% dos 

entrevistados utilizam de alguma forma a medicina tradicional de sua comunidade indígena . Para 
além da influencia religiosa questionamos neste ponto também a efetividade da política Nacional de 
Saúde Indígena que tem como diretriz articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde 
(PNASPI, 2002), sendo que não existe nenhuma política pública que garanta esta articulação. A 
medicina tradicional tem sido negada e inferiorizada pelo modelo hospitalocêntrico e biomédico que 
tem sido implementado nas comunidades indígenas.        
 No fórum Estadual de Saúde Indígena ocorrido em Julho de 2016 em Dourados a fala de uma 
liderança indígena na abertura dos trabalhos demonstrou o sentimento que eles tem em relação à 
interculturalidade, falando que eles querem que o dipirona esteja ao lado da casca de árvore, ou seja, 
dos medicamento naturais e pertencentes a medicina tradicional indígena. Diferente do que 
vivenciamos em nossa cultura não indígena as populações indígenas não negam ou inferiorizam a 
medicação sintética, mas sim a coloca como igual no mesmo “balcão”, qual é a nossa dificuldade de 
também ter esse olhar de igualdade de alteridade com esta população.  

Gráfico 01  –   Religião   

Fonte: Entrevistas com pacientes/acompanha ntes indígenas HU/UFGD, mai a jul 2016.    
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Dentro de cada distrito tem um uma rede de serviços de saúde, integrada e hierarquizada, 
com complexidade crescente e articulada com a rede do SUS. Esta rede é constituída pela estrutura 
de serviços de saúde já existentes nas terras indígenas/Reservas. Como parte desta rede estão os 
Polos-bases, Postos de saúde, Casas e os agentes de Saúde. Sendo assim, a atenção básica será 
realizada por intermédio dos Agentes Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes 
multidisciplinares periodicamente, conforme planejamento das ações. As ações de saúde realizadas 
pelos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) incluem (FUNASA, 2002, p. 15):   

• Acompanhamento de crescimento e desenvolvimento;   

• Acompanhamento de gestantes;  

• Atendimento aos casos de doenças mais frequentes   

• Acompanhamento de pacientes crônicos;   

• Primeiros socorros;   

• Promoção à saúde e prevenção de doenças de maior prevalência;   

• Acompanhamento da vacinação;  

• Acompanhar e supervisionar tratamentos de longa duração  

 

Diante destas inúmeras atividades propostas de ações para os AIS, verifica-se na RID, com 
mais de 80 famílias por agente, fica impossível realizar todas atividades, sendo priorizadas algumas 
como pesagens, acompanhamento de gestantes e vacinação. Outra observação necessária é que as 
responsabilidades acima exigem um grau de instrução mínimo para desempenhá-las e, com a falta 
de formação continuada, os AIS não se sentem seguros, tornando as ações muito superficiais, 
quando não deixam de ser desempenhadas.         
 Os agentes de saúde que atuam nas aldeias têm como primeira referência os PolosBases, 
que estão localizados numa comunidade indígena ou num município de referência. Cada Polo-Base 
cobre um conjunto de aldeias e sua equipe, e para além de prestar assistência à saúde, realizaram a 
capacitação e supervisão dos AIS (FUNASA, 2002).  No caso da RID o Polo-Base fica no centro do 
município de Dourados, algo que inviabiliza e muito o acesso a este pela população a quem presta 
serviço. Os Polos-Base estão estruturados como Unidades Básicas de Saúde e contam com atuação 
de Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, composta principalmente por Médico, Enfermeiro, 
Dentista e Auxiliar de Enfermagem. Quando surgirem demandas que superem a capacidade de 
resolução no nível dos Pólos-Base são resolvidas conforme cada realidade local, como por exemplo: 
o encaminhamento de paciente para atendimento em serviço especializado na sede do próprio 
município ou no mais próximo (FUNASA, 2002).       
 No caso de Dourados e de outras aldeias no Mato Grosso do Sul, os polos-bases não são 
estruturas de atendimento, elas são estruturas de coordenação dos serviços, que são prestados nos 
postos de saúde e redes conveniadas. A equipe multidisciplinar acima descrita vai diariamente para o 
local onde é o polo-base e de lá partem para atuar nos postos de saúde dentro da reserva, ou seja, a 
equipe do polo-base é a mesma equipe que atua diretamente nos postos de saúde, portanto o polo-

Gráfico 02  –   Uso da medicina tradicional   
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base de Dourados cumpre apenas um papel burocrático, para dizer que existe.  A PNASPI ainda 
prevê que devem ser oferecidos, serviços de apoio aos pacientes encaminhados a rede do Sistema 
Único de Saúde. Tais serviços serão prestados pelas Casas de Saúde Indígena. Para o cumprimento 
deste papel as Casas de Saúde do Índio devem (FUNASA, 2002, p. 15):    

• Receber pacientes e seus acompanhantes encaminhadospelos 
DSEI;  

• Alojar e alimentar pacientes e seus acompanhantes, durante o 
período de tratamento;   

• Estabelecer os mecanismos de referência e contra-referência com a 
rede do SUS;  

• Prestar assistência de enfermagem aos pacientes pós-
hospitalização e em fase de recuperação;   

• Acompanhar os pacientes para consultas, exames subsidiários e 
internações hospitalares;   

• Fazer a contra-referência com os Distritos Sanitários e articular o 
retorno dos pacientes e acompanhantes aos seus domicílios, por ocasião da alta.   

   
Vale ressaltar que embora denominadas Casas de Saúde Indígena, essas estruturas não 

executam ações médico-assistenciais. Elas têm como função agendar os serviços especializados 
requeridos, continuar o tratamento após alta hospitalar até que o índio tenha condições de voltar para 
a aldeia, dar suporte a exames e tratamento especializado, fazer serviço de tradução para os que não 
falam português e viabilizar seu retorno à aldeia, em articulação contínua com o DSEI (FUNASA, 
2011). As casas de Saúde Indígena são de fundamental importância na relação de contra-referência 
entre hospital e retorno à aldeia local, só que em muitos lugares, como em Dourados, estas estruturas 
não conseguem desempenhar de fato o seu papel, pela falta de funcionários e recursos, ficando mais 
como somente um local de trânsito, sem a devida articulação com a rede e, ainda, em muitos casos, 
tem se tornado abrigo de crianças indígenas com deficiência, cumprindo determinações judiciais para 
tal demanda, desfocando o objetivo da mesma.        
 Outro aspecto que deve ser ressaltado pela da PNASPI é que ela inova trazendo para a 
política indígena o controle social onde a participação dos indígenas é prevista em todas as etapas do 
planejamento, implantação e funcionamento dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS) 
espalhados pelo País. A participação acontece especialmente por meio da constituição dos 
Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena; pelas Conferências Nacionais de Saúde Indígena e 
Fórum Permanente dos Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI), além da 
presença de representantes indígenas nos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde 
(FUNASA, 2002).            
 Contudo, os Conselhos Locais de Saúde são apenas consultivos e sua constituição agrega 
diferentes representantes das comunidades indígenas da área de abrangência dos Polos-base, tais 
como: lideranças tradicionais, professores indígenas, Agentes Indígenas de Saúde (AIS), parteiras e 
outros. Os representantes do Conselho Local de Saúde são escolhidos pelas comunidades daquela 
região, tendo sua indicação formalizada pelo chefe do Distrito. Assim esta é uma instância 
privilegiada para participação na política e de articulação com gestores locais, em vista do 
encaminhamento das discussões pertinentes às ações e serviços de saúde, conforme a área de 
abrangência (FUNASA, 2002).   Já os Conselhos Distritais de Saúde são instâncias de Controle 
Social, de caráter deliberativo e constituídos de acordo com a Lei nº 8.142/90. A sua composição é 
paritária e contempla a participação de 50% de representantes dos usuários, 25% de trabalhadores e 
25% de gestores/prestadores de serviços dos respectivos Distritos. Todos os povos que habitam o 
território distrital deverão estar representados entre os usuários (FUNASA, 2002).     
 A política ainda prevê e descreve a forma de funcionamento dos seguintes aspectos: o 
monitoramento das ações de saúde; promoção ao uso adequado e racional de medicamentos; 
promoção de ações especificas em situações especiais; promoção e ética nas pesquisas e nas ações 
de atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas; promoção de ambientes saudáveis e 
proteção à saúde indígena. E, por fim, descreve as responsabilidades Institucionais e o 
Financiamento da política.     A PNASPI surgiu, então como uma resposta a um princípio previsto na 
Constituição, o da necessidade de atenção à saúde levar em consideração as especificidades 
culturais e epidemiológicas dos povos indígenas. Com base nesses preceitos, ela foi formulada de 
forma integrada, contando com a participação de representantes dos órgãos responsáveis pelas 
políticas de saúde e pela política e ação indigenista do governo, bem como de organizações da 
sociedade civil com trajetória reconhecida no campo da atenção e da formação de recursos humanos 
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para a saúde dos povos indígenas (FUNASA, 2002).       
 Esse novo modelo pauta-se na perspectiva da atenção diferenciada, reconhecendo, ao 
menos em tese, as especificidades dos povos indígenas. Não obstante, após meia década de 
implantação, é perceptível que as ações ainda estão bastante distantes quanto a reduzir as enormes 
disparidades em saúde dos indígenas se comparados aos não indígenas (COIMBRA JR e SANTOS, 
2003).  

 

Contexto local de Saúde da Reserva Indígena de Dourados - RID  

A reserva de Dourados foi instituída por meio do decreto n° 401, do presidente do Estado de 
Mato Grosso. Em 1925, transforma-se na unidade administrativa do Serviço de Proteção aos Índios, 
com uma área de apenas 3,5 hectares. A intenção do SPI era fazer com que os índios fossem 
aldeados para que se tornassem produtivos e, com isso, ingressassem no processo civilizatório: uma 
releitura das missões jesuíticas. Mas, nas mãos do Estado brasileiro e de seu projeto positivista de 
progresso, o caminho era da assimilação para civilização via processo “aculturativo”. Assim, 
necessitariam fazer uma “integração” que contribuísse com a mão-de-obra para o progresso da 
região (ALCÂNTARA, 2007).         
 Segundo Girotto (2007), a Constituição da Reserva se deu por desterro e confinamento: 

Desterro, quando abordamos o contexto da criação da Reserva e o aldeamento 
compulsório que originou a sua conformação étnica, composta, inicialmente, de três 
etnias – Guarani/Kaiová, Guarani/Ñandeva e Terena. Logo viriam outros habitantes, 
como paraguaios e “não-Indígenas”, estimulados pelo próprio “Órgão Tutor”, visando 
o entrosamento étnico com vistas a promover a homogeneização cultural, símbolo 
da retórica de um país moderno e unido por uma pretensa identidade única, o que 
significou, sistematicamente, a imposição de novos costumes, balizados pelo 
conceito de “civilização”, ocidental e capitalista (GIROTTO,2007, p.3). 

Segundo Calixto e Moreno (2008) outra estratégia governamental foi a localização das 
aldeias. A maioria foi constituída próxima aos centros urbanos e hoje são praticamente bairros da 
cidade. Esse é o caso da Reserva Indígena de Dourados (como demonstrado no Mapa 1). A malha 
urbana de Dourados está muito próxima aos limites da aldeia indígena, que fica cerca de 2 km da 
cidade, conta com uma população de aproximadamente 15.000 habitantes e abriga grupos indígenas 
Guarani (Ñandéva e Kaiowa) e Terena. Além de ser “integrada” à cidade, é dividida por uma rodovia 
(MS 156). 
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MAPA I – TERRITORIALIZAÇÃO PRECÁRIA: DENSIDADE POPULACIONAL DA RESERVA 
INDÍGENA DE DOURADOS. 

 

Fonte: MOTA, 2015. 

Como descrito na introdução deste artigo, as ações de saúde junto às comunidades 
indígenas se iniciaram através de revezamento de ações de órgãos e missões religiosas. Na Reserva 
Indígena de Dourados não foi diferente. As missões religiosas foram os primeiros a prestar serviço de 
atendimento à saúde e, ainda hoje, possuem um papel preponderante na atuação local. Pereira 
(2004), refere que a presença missionária protestante entre os Kaiowá é bastante antiga: “a Missão 
Evangélica Caiuá instalou-se ao lado da Reserva de Dourados em 1928, construindo hospital, 
orfanato, escola e mantida pelas igrejas presbiterianas (Independente e do Brasil)”.   
 A missão Evangélica inaugurou em 1963, dentro da RID, o Hospital e Maternidade Indígena 
Porta da Esperança, com 38 leitos, ampliado, posteriormente, para 50 vagas. Atende, exclusiva e 
gratuitamente, a população indígena, os obreiros e funcionários da missão. E no ano de 1978, 
inaugurou também a Unidade de Tratamento de Tuberculose, com 50 leitos (SILVA, 2011).   
  No total, o hospital da Missão (Foto 1) dispõe, hoje, de 74 leitos, com atendimento pelo SUS, 
de maneira contínua (24 horas), durante toda a semana e finais de semana. Conta ainda, segundo 
entrevista com funcionários, com os serviços de apoio próprio como: ambulância, central de 
esterilização de materiais, farmácia, lavanderia, necrotério. Em equipamentos destaca-se: RAIO-X, 
ultrassom Doppler colorido, equipamento odontológico, berço aquecido, desfibrilador, reanimador 
pulmonar, respirador/ventilador.     
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Foto 1 – HOSPITAL DA MISSÃO CAIUÁ EM DOURADOS/MS.  

  

 Fonte: Naara S. Aragão, 22/01/2015.   

                    

  Além do Hospital da Missão, a população indígena da RID recebe atendimento em dois 
outros hospitais, um municipal (Hospital da Vida) e o outro Hospital Universitário (HUGD/EBSERH). 
No hospital do Município se concentram os atendimentos de ortopedia e trauma, e o Hospital 
Universitário as demais especialidades. Sendo assim, quando os pacientes internados no Hospital da 
Missão necessitam de atendimentos de média e alta complexidades são transferidos para o Hospital 
Universitário pela regulação municipal. Ou seja, o fluxo de atendimento da população indígena da 
RID é diferente daqueles propostos na Pnaspi, pois o pólo-base é uma unidade de coordenação, não 
de atendimento intermediário, depois por possuir uma unidade hospitalar mesmo que não dentro da 
RID mas que faz o atendimento desta população, mesmo que para cuidados básicos, e quando 
necessário atendimento especializado, o paciente é encaminhado pela regulação municipal para dois 
diferentes hospitais, um municipal e outro federal. Não tendo nenhum convenio ou entrada 
diferenciada com nenhuma destas unidades hospitalares. Ou seja, o modelo de organização 
apresentado anteriormente – Figura 1 – existe apenas no papel para a realidade douradense.   
 O Hospital Universitário da UFGD foi inaugurado em outubro de 2002, voltado ao ensino e 
pesquisa e é totalmente credenciado pelo SUS, o que amplia a sua abrangência em atendimento 
para além da população local. Oferecendo atendimento em nível de atenção básica, média e alta 
complexidade como oftalmologia e nutrição parenteral e enteral, com uma equipe de mais de 1.660 
profissionais efetivos divididos entre área medica, assistencial e administrativa.    
 Como já descrevemos acima, a saúde indígena é operacionalizada pela SESAI, que é 
organizada em Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Então os DSEI são responsáveis 
principalmente na operacionalização dos serviços de atenção básica e a operacionalização dos 
serviços de média e alta complexidade ficam a cargo dos hospitais do município de referência ao 
polo, independente se estes hospitais sejam ligados a prefeitura, Governo do Estado ou Federal. 
 Importante ressaltar que o DSEI do Mato Grosso do Sul é o mais populoso dos 36 DSEI 
existentes, e o Polo-Base de Dourados o que tem a maior população (em torno de 14 mil indígenas 
distribuídos entre RID, áreas de retomada e aldeia Lagoa Rica/Panambi pertencentes ao município 
de Douradina-MS (segundo os dados do Censo do IBGE de 2010), se comparado aos demais Polos-
Bases do DSEI MS. É importante ressaltar que os números da população da RID oscilam, resultado 
da mobilidade entre as comunidades Guarani/Kaiowá/Terená e também pela a existência de 
diferentes agrupamentos comunitários que vivem nas margens de estradas e rodovias, acampados, 
aguardando a definição quanto a demarcação de suas terras.  Segundo dados do SIASI/módulo 
demográfico:  58% da população é Guarani kaiowá, 21% são Guarani Ñandeva, 20% são Terena e 
menos de 1% são indivíduos de outras etnias e não índios casados com pessoas da comunidade 
(SILVA, 2011).                  
  No DSEI Mato Grosso do Sul, há 36 Equipes Multiprofissional de Saúde Indígena (EMSI), 
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sendo que 5 (cinco) atuam no município de Dourados e trabalham diretamente nas aldeias, com 
profissionais como agentes indígenas de saúde, auxiliares de enfermagem, agentes indígenas de 
saneamento, médicos, enfermeiros e nutricionistas. O polo-base conta também com dentista, 
psiquiatra, psicólogo e assistente social. Ou seja, no polo-base de Dourados há uma equipe para 
cada posto de saúde, sendo 4 postos na RID e 1 na aldeia Lagoa Rica, contando, ainda, com 
somente 2 profissionais de Psicologia e 1 de Serviço Social para toda esta extensão. Os recursos 
humanos estão dentro do preconizado na legislação, mas a grande questão é diante de uma 
realidade tão desigual será que o preconizado na legislação garante a equidade necessária para 
transformação da realidade atual? Outra questão é quando os profissionais estão de férias ou 
adoecem, não existindo substituições. Portanto, podemos afirmar que  o serviço oferecido  não 
garante o mínimo preconizado na política.        
  Os trabalhadores da EMSI têm carga horária de 40 horas semanais e, diariamente as 
equipes se deslocam da sede do Pólo Base (Foto 2) para as aldeias às 7 horas da manhã com 
retorno às 11horas da manhã e às 13 horas com retorno às 17 horas, 2 equipes atuam na aldeia 
Bororó, 2 atuam na aldeia Jaguapirú e 1 é volante, atendendo a população indígena de 
acampamentos, fora da área demarcada.        
 As EMSI são responsáveis de atender todos os 10 programas prioritários do Ministério da 
Saúde: Programa de Saúde da Criança; Programa DST/AIDS e Hepatites; Programa de Controle da 
Tuberculose e Hanseníase; Programa de Saúde da Mulher; Programa de Vigilância Epidemiológica; 
Programa de Saúde Bucal; Programa de Imunização; Programa de Monitoramento das Doenças 
Diarréicas Agudas; Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional; Programa de Monitoramento das 
Doenças Crônicodegenerativas (SILVA, 2011). Em conversas com os profissionais sobre suas 
atribuições e com o atendimento com equipe mínima, se constata que não é humanamente possível 
dar conta de desenvolver com eficiência estes programas, tendo que optar pelo atendimento dos mais 
emergentes na realidade local. Ou seja, o preconizado pela política novamente não se aplica na 
realidade.  

 
Foto 2 –POLO BASE DE SAUDE INDIGENA DE DOURADOS/MS  

  

Fonte: Naara S. Aragão, 22/01/2015.   

  
  

Temos também em Dourados 1(uma) CASAI (Foto 3) que recebe indígenas oriundos de 
outras localidades do sul do estado. A casa foi inaugurada pela FUNASA em dezembro de 2005 e é 
destinada ao atendimento da população das aldeias da região. Com 20 leitos, sendo, cinco 
enfermarias para adultos, duas enfermarias pediátricas e uma para isolamento, além disso possui: 
área administrativa, de informática, sala de medicamentos, lavanderia, expurgos, cozinha, refeitório, 
garagem e quartos para acompanhantes. A construção tem 834,33 metros quadrados. A CASAI aloja 
e alimenta pacientes e acompanhantes durante todo o período de tratamento, até que o indígena 
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tenha condições de voltar para a sua aldeia. Como já citado anteriormente a CASAI tem 
desempenhado um papel de abrigo de crianças indígenas com deficiência tendo hoje cerca de 5 
crianças sob sua responsabilidade.  

  

Foto 3 – CASAI DOURADOS/MS  

  
Fonte: Naara S. Aragão, 22/01/2015.   

  
Em relação aos postos de saúdes, como já apontado anteriormente, são quatro no interior da 

RID, sendo eles o Bororo I, Bororo II Zelic Trojec, Jaguapiru I e Guateka (Jaguapiru).  A equipe que 
atua nos postos de saúde é formada por 1 profissional de Enfermagem, 3 técnicos de enfermagem, 1 
médico, 1 dentista, 1 nutricionista e 9 agentes de saúde. Sendo que cada agente de saúde fica em 
média com mais de 80 famílias sob sua supervisão, e sob a responsabilidade de cada posto tem em 
torno de 3000 pessoas.          
 Os postos, apesar de ficarem abertos das 8 h as 17h, não contam com a equipe completa em 
todo o período do dia e, na maioria dos dias, o atendimento só é realizado num período (manhã ou 
tarde). Ou seja, diante de todas dificuldades de acesso a saúde que a população da RID tem, 
serviços essenciais de atendimento inicial funcionam com a EMS em torno de 4 horas por dia, tendo 
dias que somente o prédio é aberto sem a presença da EMS, somente dos agentes de saúde. Nesse 
ponto é muito interessante observar a iniquidade em saúde, pois enquanto no município temos 
unidades 24 horas, postos de saúde que oferecem atendimento de pelo menos 8 horas diárias na 
RID é oferecido na maioria dos dias 4 horas de atendimento. E nos finais de semana o atendimento é 
realizado somente no Hospital da Missão o qual é de difícil para a maioria da população por se 
encontrar em um dos extremos da RID.          
 Quando questionados sobre o acesso aos serviços de saúde verificamos uma outra 
problemática, que é a distância e dificuldades para serem atendidos na RID. Como já mencionado 
anteriormente, a maioria da população não possui transporte motor e a SESAI se encontra com uma 
frota reduzida e, em muitos casos, até impossibilitada para fazer o transporte por causa dos defeitos 
apresentados nas viaturas ou impossibilidade de transitar pelas estradas da Reserva. Nas reuniões 
do Conselho de Saúde Indígena Local, nas entrevistas e na participação no Fórum de Saúde 
Indígena em Julho de 2016 as falas se repetiam em relação a dificuldade do transporte na saúde 
indígena, e como muitas vezes até os profissionais que prestam serviços nos postos não conseguem 
chegar até a aldeia por falta de veículos.        
 Outra problemática é que os motoristas são terceirizados e nos últimos anos tem sido 
recorrente os atrasos salariais, o que gera paralisações do trabalho como um todo. Então a 
dificuldade de acesso tem se dado por diferentes formas: falta de mobilidade causada pelas estradas; 
distância dos serviços de saúde das residências da comunidade indígena; falta de condições 
materiais para acessar veículos que facilitariam o acesso as unidades; serviços com poucos horários 
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de atendimentos; falta de veículos próprios da saúde indígena para transporte dos usuários e das 
equipes de saúde; a não entrada de serviços de emergências dentro da RID (SAMU, bombeiros); 
serviços com estruturas precárias e a sobre carga de atendimento para cada profissional de saúde. 
Ou seja, diante destas dificuldades para atendimento interno, imagina quantas pessoas não 
conseguem chegar ao hospital? Quantos ficam pelo caminho? Quantos só chegam após a piora do 
quadro?  

 

 Os Postos de Saúde contam com infraestrutura básica, mas observa-se que as unidades 
(Fotos 4 a 7), são precárias, desde a estrutura física, quanto nos equipamentos e na falta de muitas 
medicações e profissionais. Segundo relatos dos trabalhadores na reunião do Conselho Local de 
Saúde Indígena, a comunidade indígena é atendida em meio a salas tomadas de mofo e com 
paredes danificadas devido às graves infiltrações.   

 Foto 4 – POSTO DE SAÚDE PA´I KUARA RENDY - ALDEIA JAGUAPIRU  

 

Fonte: Naara S. Aragão, 20/08/2016.   

Gráfico 03  –   Avaliação do acesso aos serviços de saúde   

  

Fonte: Entrevistas com pacientes/acompanhantes indígenas HU/UFGD, mai a jul 2016.    
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A unidade Jaguapiru I ou Pa´i Kuara Rendy que fica próxima da Escola Tengatuí Marangatu, 

a situação estava muito precária e, após muitas denúncias e reclamações, iniciou-se uma reforma 
que tinha como previsão de término o mês de agosto/2016 o que não se efetivou e ainda não se tem 
uma perspectiva de quando será concluída e, segundo lideranças indígenas e profissionais da saúde, 
o que foi ampliado não atende as necessidades: “Não sei como é possível promover saúde naqueles 
ambientes”, conta um servidor. É a fala de um trabalhador da saúde indígena durante uma reunião do 
Conselho de Saúde Indígena sobre os postos de saúde da RID.      
  

  Foto 5 –POSTO DE SAÚDE GUATEKA – JAGUAPIRU II    

 

      Fonte: Naara S. Aragão, 20/08/2016.   

Segundo profissionais também há problemas com o fornecimento de medicamentos, pois não 
tem dado nem para 30 dias. Ainda, conforme relatos, existem diversos materiais e equipamentos 
danificados há anos, pois não ocorre manutenção preventiva nem corretiva. E o lixo hospitalar e comum 
acumulado no posto de saúde por falta de coleta, tem se tornado um grande problema também.   

  Foto 6 –POSTO DE SAÚDE ZELIK STRUJAK – BORORÓ II  

 

         Fonte: Naara S. Aragão, 22/01/2015.  
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Outro grave problema relatado pelos profissionais da SESAI é a dificuldade que têm tido com 
as empresas terceirizadas, tanto na entrega de produtos quanto na sua baixa qualidade, na falta de 
pagamento dos motoristas que prestam serviço para SESAI, resultando em paralisações e 
insatisfações, o que em muitos dias tem impossibilitando totalmente o acesso aos serviços de saúde 
pelos indígenas. Vale destacar que o transporte dos pacientes é realizado exclusivamente por 
motoristas terceirizados. Ficando claro assim a forma desigual que a saúde indígena é tratada, sendo 
que os atendimentos são paralisados e mesmo assim não se observa uma resposta a estas 
demandas e sim cada dia um agravamento das problemáticas estruturais do atendimento ofertado.  

Foto 7 – POSTO DE SAÚDE IRENO ISNARD – BORORO I  

 

FONTE: Naara S. Aragão, 22/01/2015.   

 

Outro ponto muito discutido na reunião do Conselho Local de Saúde Indígena (das duas que 
participei no ano de 2016) foi definir, efetivamente, qual o órgão responsável para garantir a 
infraestrutura dos postos? Afinal, teoricamente, todos os níveis de gestão do SUS, entre os quais a 
rede dos DSEI, são corresponsáveis, pelas ações de saúde dirigidas à população indígena, 
resguardadas as diferentes atribuições. Mas, na prática, isso não se efetiva. Observa-se que há 
dificuldade de se estabelecer os papéis e as responsabilidades, as pontes e elos entre o subsistema 
de saúde indígena e o sistema de referência do SUS. Essa questão se relaciona com a afirmação 
que fizemos no início deste artigo sobre a desorganização dos serviços até os dias atuais, mesmo a 
política em tese prevendo a articulação em rede entre saúde indígena e demais serviços do SUS, que 
na prática não acontece, ficando uma lacuna nos atendimentos entre rede e a saúde indígena.   

 

Considerações Finais 
  

A implantação dos chamados Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) como previsto 
na política Nacional de atenção a saúde indígena – PNASPI não foi acompanhada de uma 
transformação dos mecanismos de tomada de decisão, estruturas e quadros profissionais da 
instituição, como indica a literatura de referência sobre implantação de distritos sanitários e os 
“Sistemas Locais de Saúde”. O sistema segue o modelo médico assistencial hospitalocêntrico, em 
detrimento do atendimento diferenciado previsto na política, demonstrando que se entende por saúde 
apenas a ausência de doença, sem a necessidade de se problematizar o processo de adoecer e 
priorizar a prevenção destes processos, tendo como foco o espaço.     
 O que não devemos deixar de ressaltar é a dificuldade demonstrada pela maioria dos 
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entrevistados de acesso real aos serviços de saúde. Nem sempre os profissionais que atuam nessas 
áreas estão preparados para lidar com as diferenças, no sentido de problematizar e buscar 
estratégias para que haja real igualdade de condições no atendimento.     
 Também apontamos as dificuldades de comunicação, intensificadas pela diferença da língua, 
a qual no serviço hospitalar se torna uma barreira ainda maior, dificultando e prejudicando o 
atendimento desde o início até a manutenção dos tratamentos após internação. Ficando claro então 
as iniquidades em saúde que está população esta submetida, e não tendo outro conceito que melhor 
colabora para esta discussão devido aos processos históricos de injustiças sociais que esta 
população esta submetida que o termo desigualdade não dá conta de explicar.     
  Há a necessidade de aprimorar e flexibilizar os protocolos de atendimento e tecer uma rede 
mais consistente, que articule os serviços de saúde juntamente a outros setores que têm interferência 
direta na vida dos povos indígenas. E que as ações sejam pensadas levando em conta as diferenças 
socioculturais, pois quando não são assim feitas se tornam ineficientes, pois é realizado de maneira 
universalista, aplicando os mesmos conceitos e procedimentos que em outros contextos.    
 Propor a difusão dessa responsabilidade e da política de saúde para os povos indígenas a 
todos os níveis do SUS, segundo seus princípios e diretrizes, não significa “municipalizar” a saúde 
indígena, nem abdicar da responsabilidade prioritária da esfera federal sobre a gestão da política 
nacional de saúde, sobretudo na saúde dos povos indígenas (lesados que foram pelo Estado 
nacional em formação e cuja saúde é, prioritariamente, de sua responsabilidade).    
  Diante desse cenário, somente com a estruturação de políticas coerentes com a realidade 
social, será possível reverter uma danosa invisibilidade, demográfica e epidemiológica, cujo um dos 
efeitos mais adversos é o de impedir que se disponha de dados confiáveis para evidenciar, propor e 
colocar em marcha mudanças visando dirimir situações de desigualdade em saúde”.     
  Destaco, por fim, que qualquer ação que tenha os povos indígenas como destinatários só 
será realmente eficiente se for construída escutando as comunidades e, para isso, deve ser 
estimulado o fortalecimento dos indígenas enquanto sujeitos em sua autonomia e autodeterminação, 
bem como a participação nas instâncias de formulação, execução e avaliação das diversas políticas 
sociais. Porém, acima de tudo, as instituições também devem saber ouvir, entender e dialogar com 
os povos indígenas e com a pluralidade que constitui nosso país. 
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Resumo 
Tendo em vista a gravidade do câncer e os impactos que podem gerar na vida dos cidadãos, este 
trabalho tem como objetivo analisar o papel da Associação Presente na luta contra o câncer na 
mesorregião Norte de Minas Gerais. Para a realização deste estudo, a pesquisa consistiu em três 
etapas, sendo elas: Revisão bibliográfica e documental e o trabalho de campo na sede da associação 
Presente para registros fotográficos e observação da área de estudo. Os resultados do estudo 
apontaram a grande importância da Associação Presente no auxilio ao combate do câncer, seja este 
de maneira direta ou com medidas que visam à conscientização, além de oferecer suporte aos 
inúmeros pacientes e seus familiares, que apresentam em geral baixas condições socioeconômicas e 
são oriundos de variadas regiões do estado, que se deslocam até a cidade de Montes Claros na 
busca pelo tratamento oncológico, uma vez que, esta cidade é referencia regional no tratamento do 
câncer.  
 
Palavras chave: Câncer. Norte de Minas Gerais. Associação Presente. 
 
 
Abstract 
Considering the severity of the cancer and the impacts that can generate in the life of the citizens, this 
work aims to analyze the role of the Present Association in the fight against cancer in the northern 
mesoregion of Minas Gerais. In order to carry out this study, the research consisted of three stages: 
bibliographical and documentary review and the field work at the headquarters of the association 
Present for photographic records and observation of the study area. The results of the study pointed 
out the great importance of the present Association in the fight against cancer, either directly or 
through measures aimed at raising awareness, as well as providing support to the numerous patients 
and their families, who generally present low socioeconomic conditions and are Coming from various 
regions of the state, who travel to the city of Montes Claros in search of cancer treatment, since this 
city is a regional reference in the treatment of cancer. 
 
Key works: Cancer. North of Minas Gerais. Present Association. 
 
 
Introdução 

 
O câncer vem ganhando cada vez mais notabilidade e repercussão no cenário da saúde 

pública mundial nos últimos anos. Isso se deve às altas taxas de incidências, que tem sido registrada 
em todo o mundo. Entretanto, ao contrário do que possa parecer, o câncer não representa uma 
doença especifica, mas corresponde na verdade a um conjunto de mais de cem doenças (INCA, 
2016). 

Sendo assim, o câncer, é resultado do crescimento rápido e desordenado de células, que 
passam a ser denominadas de tumores malignos, podendo vir a afetar órgãos e tecidos, variando o 
grau de agressividade. A doença pode se espalhar para outras áreas diferentes daquela da 
localização primária, sendo este estágio denominado de “metástase” (ALVES, 2016). 

As estimativas mundiais pra o ano de 2012 sobre os novos casos da moléstia apontaram que 
seria registrado mais de quatorze milhões de novos casos, sendo que, 60% destes casos estariam 
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presentes nos países em desenvolvimento, e o quadro se agrava quando se aborda a mortabilidade, 
onde o índice se eleva para 70%. Os estudos apontam um impacto ainda maior para as próximas 
décadas, sobretudo, para a população dos países em desenvolvimento, onde serão registrados 80% 
dos mais de vinte milhões de novos casos previstos para o ano de 2025. Já no que tange ao Brasil as 
estimativas apontam cerca de 600 milhões de novos casos para o biênio 2016-2017, entre os quais 
estariam os mais variados tipos, sejam eles de próstata, mama, pulmão, colo de útero, dentre outros 
(INCA, 2015). 

Os altos índices da moléstia repercute diretamente para uma alta demanda de serviços e 
procedimentos ligados a saúde, no tratamento, prevenção e cuidados paliativos para os pacientes 
com câncer. Entretanto, como apontam os dados, a ampla maioria dos casos vem sendo registrados 
nos países em desenvolvimento, caso do Brasil, o que repercute diretamente como agravante na luta 
contra a moléstia. Pois, existem na questão da saúde pública destes países inúmeras falhas e 
questões que necessitam de melhorias, uma vez que, ainda encontra-se em processo de 
desenvolvimento. 

Nesta conjuntura, o tratamento dos acometidos acaba sendo impactado de forma negativa, 
pois durante esse processo o paciente necessita de uma ampla gama de serviços, que atenda aos 
aspectos psicológicos, mentais, e físicos. Tais impactos se disseminam para os familiares e pessoas 
que estão ao redor do enfermo. 

Desta forma, fica claro que o tratamento contra o câncer, deve ir muito além do combate 
direto da doença, contemplando a reabilitação por completo do ser humano e de seus familiares, o 
que em muitos casos não é ofertado pelo sistema público de saúde. Neste cenário, surgem as 
organizações não governamentais – ONG-s, que oferecem de forma gratuita suporte e serviços para 
pessoas que necessitem. Sendo, exemplo, por excelência de ONG a Associação Presente, que 
desenvolve trabalho de apoio e amparo a pacientes acometidos por câncer nas regiões Norte de 
Minas Gerais e Sul da Bahia, que encontram dificuldades na luta contra a referida moléstia. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o papel da Associação 
Presente na luta contra o câncer na mesorregião Norte de Minas Gerais. 
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

Os processos metodológicos consistiram em revisão bibliográfica e documental. Através do 
trabalho de campo foi possível conhecer a Associação Presente, quando foram feitos os registros 
iconográficos, além de vivenciar o trabalho desenvolvido ao logo de treze anos no combate direto a 
doença, conscientização da população, e os serviços de apoio prestados aos familiares dos 
enfermos; além da obtenção de dados que foram utilizados no presente trabalho. Realizou-se ainda 
pesquisa em órgãos gestores como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 

 
 

Aspectos históricos do câncer  
 

Atualmente, o câncer tem sido alvo de grande repercussão e discussão nos meios de 
comunicação e principalmente no cenário da saúde pública mundial. Entretanto, ao contrário do que 
possa parecer tal moléstia não tem o seu surgimento em uma data recente, pois relatos antigos já 
apontavam a sua existência. 

Conforme aponta Mukherjee, (2012), o primeiro relato que se tem sobre o câncer, trata-se de 
um papiro escrito por Imhotep, aproximadamente no século VII a.C.. Em seus escritos Imhotep reúne 
48 casos, de diferentes patologias, mas o caso que mais desperta interesse no estudo do câncer 
corresponde ao número 45, onde o mesmo indica a existência de uma enfermidade que hoje 
conhecemos como tumor de mama, descrevendo-o da seguinte maneira: 

 
 “massas salientes no peito e descobre que elas se espalharam pelo peito; se põe a 
mão sobre [o] peito [e] acha [as massas] frias, sem aumento de temperatura; elas 
não têm granulações, não contêm líquido em seu interior, não apresentam perda de 

líquido, e ainda assim são salientes ao toque” (Mukherjee, 2012. p. 53) 
 

Tais definições e características apresentadas despertam a atenção pela clareza e 
proximidade com um possível diagnóstico de câncer de mama; Imhotep ainda ressalta que naquela 
época não existia qualquer tratamento para tal moléstia. 
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Após os relatos apresentados por Imhotep existe então um grande hiato, uma lacuna, nos 

registros que tratam a respeito do câncer, se a doença se fez presente durante esse período, não foi 
relatada por escritos até reaparecer em meados de 440 a. C, onde a mesma possui características de 
mistérios e vergonha por parte dos acometidos (MUKHERJEE, 2012). 

A autoria dos relatos dessa vez pertence a Heródoto, que, sobretudo, descreve a presença de 
uma enfermidade até então incomum, onde a acometida tratava-se da rainha da Pérsia, Atossa. A 
doença foi percebida a partir do surgimento de caroços em um dos seus seios que causava 
sangramento. Ao invés de procurar tratamento advindo dos melhores médicos daquela época, a 
rainha prefere se isolar por conta própria, uma grande vergonha da enfermidade que possuía talvez a 
mesma sofresse do que hoje conhecemos como depressão, em função de tudo o que lhe ocorria 
como conseqüência da doença. O tratamento que Atossa foi submetida correspondeu a uma 
“mastecmotia”, feita por seu escravo Democedes que lhe extirpou o tumor (MUKHERJEE, 2012). 

Ao analisarmos tais relatos percebemos que poucos eram os conhecimentos e principalmente 
os tratamentos voltados na luta contra o câncer. Sendo a vergonha e o silêncio os métodos adotados 
para tentar esconder e se proteger de uma possível repercussão negativa, podendo os acometidos 
ser até mesmos taxados de impuros e condenados pelos deuses da época. Sendo válido lembrar que 
a magia e a religiosidade eram marcas da sociedade desses períodos e em muitas ocasiões viam as 
doenças como castigos e punições advindos de um ser maior, ou das divindades. 

Avançando nos estudos e descobertas através dessa cronologia sobre o câncer, torna-se 
necessário destacar os estudos realizados no ano de 1990, em um cemitério do Peru, que através de 
autópsias detectaram em uma jovem mulher um tumor maligno ósseo, sendo esse um 
osteorssacoma, tumor que pode causar intensas dores, o que provavelmente causou um imenso 
desconforto para a jovem em questão (MUKHERJEE, 2012). 

Através dos escritos e relatos existentes no decorrer dos anos percebemos que apesar de 
serem poucos, constatam e reafirma a veracidade da existência e presença do câncer no seio da 
sociedade ao longo da existência humana, o que comprova que a moléstia em estudo, não é nova ou 
restrita a sociedade moderna. 

Em contraste com o pouco conhecimento e a falta de alternativas no tratamento do câncer 
que existiam antigamente, nos dias atuais, inúmeros são os estudos e projetos voltados a desvendar 
incógnitas sobre a enfermidade, e cada vez mais a procura para o desenvolvimento de tratamentos e 
formas mais eficazes de se combater essa moléstia. 

As pesquisas possibilitaram inúmeros avanços como a definição do que é o câncer, que 
segundo o INCA (2012), deriva do grego, onde é entendida como “karkínos” que significa caranguejo, 
tal termo foi utilizado de forma pioneira por Hipócrates. O câncer corresponde a um grupo composto 
por mais de cem doenças, contrastando com o pensamento popular que o entende como uma única 
doença. O câncer resulta do crescimento rápido e desordenado de células que passam a ser 
chamados de tumores malignos, podendo afetar tecidos e órgãos do acometido, sendo que o grau de 
agressividade pode variar de caso para caso. Quando a doença começa a se disseminar para outras 
áreas diferentes da localização primária, ou seja, o local de origem, esse estágio recebe o nome de 
“metástase”, que corresponde justamente a esse espraiamento, disseminação dos tumores para 
outras áreas do corpo humano. 

Já no que tangem, as causas do câncer tem se conhecimento nos dias atuais de dois 
grandes grupos que correspondem às causas externas e/ou internas. O primeiro grupo tem ligação 
com o meio ambiente, os hábitos e costumes adquiridos por uma sociedade, como por exemplo, a 
falta de exercícios físicos, o tabagismo, alcoolismo que podem desencadear para a ocorrência de 
tumores malignos. O segundo grupo por sua vez, possui como características a pré-determinação 
genética de cada ser humano e a capacidade de defesa das agressões que serão sofridas 
externamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, 2006). 

Entretanto, apesar de todas as descobertas e avanços que a ciência tem obtido a respeito do 
câncer, ganha notoriedade, o elevado número de casos da doença por todo o mundo.  

 
 

O câncer no mundo atualmente 
 

Nos dias atuais, ganha destaque no cenário público da saúde mundial o alto índice de casos 
de câncer registrados em todo o mundo.  Conforme os dados da International Agency for Research 
on Cancer – IARC, no ano de 2012 a incidência estimada para todo o mundo foi de 14.067.894 
milhões de novos casos, enquanto a mortalidade registrou 8.201.575 milhões de casos, 60% destes 
casos estariam presentes nos países em desenvolvimento, caso do Brasil, e o quadro se agrava 
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quando se aborda a mortabilidade, onde o índice se eleva para 70%. Sendo que o câncer de pulmão 
registrou a maior incidência cerca de 13%,( excetuando-se os casos de câncer de pele), com um total 
de 1.824.701 milhões de casos,  seguido do câncer de mama que registrou uma incidência de 11,9% 
com 1.671.149 milhões de casos, e ganha destaque ainda os casos de próstata com 1.094.916 
milhões de casos que significaram 7,8% do total. 

Ao analisarmos o continente americano em separado percebemos que foram um total de 
2.791.624 milhões de casos, onde a região da América do Norte apresentou 1.786.369 milhões de 
casos, seguida América do Sul com 807.697 mil casos e América Central com 197.558 mil casos. 
Destaca-se a grande ocorrência de casos de câncer de mama e próstata, uma vez que, em todas 
essas regiões foram os dois tipos de casos de câncer registrados com maior freqüência, excetuando-
se o câncer de pele não melanoma (IARC, 2012). 

Fazendo uma análise separada da região Sul da América podemos perceber algumas 
disparidades conforme o gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Incidência de casos e mortalidade relacionados ao câncer em alguns países da 

América do Sul no ano de 2012. 

 
Fonte: IARC, 2012. Org: Silva, F. D. 2016. 

 
O gráfico1 evidencia que o Brasil possui ampla maioria no registro de casos e mortalidade 

relacionados ao câncer no ano de 2012. Com um total de 437. 592 casos, apresentando mais de 54% 
de todos os casos estimados para a América do sul. Dentre esses casos o Brasil seguiu a tendência 
mundial com a maior quantidade de casos serem os de próstata com 72.536 casos o que representa 
16,6% do total, seguido do câncer de mama com 15, 4% uma vez que, registrou um total de 67.316 
casos, e o de pulmão representando 7,8% com índice de 34.280 casos. 

 Já as estimativas para o biênio de 2016-2017 apontam que no Brasil serão registrados mais 
de 600 milhões de novos casos. Que estariam distribuídos entre as cinco grandes regiões conforme o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da seguinte maneira (tabela 01): 
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Tabela 01: Estimativas para o ano de 2016 de números de casos novos de câncer por região 

 
Fonte: INCA, 2015. 
 

Ao analisarmos a tabela, fica claro que a região que registrou o maior número de casos no 
ano de 2016 foi à região Sudeste com um total de 291.090 casos, seguida região Sul com 131.880 
caos, a região Nordeste apresentou um total de 107.180 casos, já a região Centro-Oeste registrou 
44.430 casos e a região Omo menor índice foi à região Norte que apresentou 21.490 casos. 

Se excetuarmos os registros de câncer de pele não melanoma, percebemos que os tipos de 
casos com maior incidência em todas as regiões brasileiras foram os casos de próstata e mama, 
seguindo assim a tendência mundial. 

 
 

O câncer no Norte de Minas Gerais 
 

A mesorregião Norte de Minas Gerais (mapa 1), é composta segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (2000), por 89 municípios, onde se destaca a cidade de Montes 
Claros, que desponta como pólo e consequentemente principal cidade desta região. A área apresenta 
ainda particularidades e diversidades que a destacam das demais regiões do estado, uma vez que, 
apresenta características que a aproximam mais do contexto do Nordeste brasileiro, do que 
propriamente do Sudeste, conforme ressalta Gervaise, (1975, p. 19) 

 
A paisagem do Norte de Minas é muito mais próxima dos hábitos nordestinos do que 
dos próprios mineiros... As numerosas feiras locais são, provavelmente, as provas 
mais espetaculares da permanência de traços nordestinos diferentes dos costumes 
mineiros: elas são ricas em ensinamentos: as mercadorias são coloridas, mas a sua 
pobreza é o reflexo da fraqueza do poder de compra da população. Cereais, 
tubérculos, frutas de baixa qualidade, algumas vendas de raízes e plantas 
medicinais, outras de tecidos e plásticos medíocres, outras peças de artesanato 
elementares, sem esquecer a carne exposta à poeira e às moscas, compõe o 

essencial de uma oferta reduzida.  
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Mapa 1: Localização da Região Norte De Minas Gerais. 

                       
                       

Fica evidenciada no mapa a proximidade do Norte de Minas com o Nordeste, uma vez que, 
estas regiões fazem limites territoriais, esta característica aliada às questões fisiográficas similares, 
econômicas, e sociais, fizeram com que a Superintendência de desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE desenvolvem-se suas atividades também para a área norte mineira; a partir do ano de 
1963, visando principalmente promover modificações nos aspectos econômicos regionais 
(MAGALHÃES, 2009). Essas ações promoveram mudanças na realidade norte mineira, 
principalmente para a cidade de Montes Claros, que se destaca como a sexta maior cidade do estado 
e ainda como cidade pólo da mesorregião a qual está inserida. 

Atualmente o estado de Minas Gerais divide o estado em macrorregiões de planejamento e 
atividades ligadas a saúde, o que promove uma pequena mudança na região norte de Minas Gerais, 
onde essa passa a possuir 86 municípios, três a menos que a regionalização feita por mesorregiões 
proposta pelo IBGE.  

Conforme Minas Gerais (2013), a macrorregião de saúde do norte de Minas Gerais possui 
uma população total de 1.577.300 habitantes, onde a maior parcela, 789.839 mil são mulheres, 
enquanto os homens representam um total de 787.461 mil. À região apresenta ainda IDHM que difere 
de um município para outro, sendo que a maioria apresenta índices baixos ou medianos, ganhando 
um destaque negativo o município de Indaiabira, que apresentou o menor IDHM, sendo este de 0, 
571, enquanto Montes Claros apresentou o maior, com um índice de 0, 783. Os dados reforçam a 
pobreza vivenciada no Norte de Minas e o destaque que a cidade de Montes Claros possui, 
destoando das demais. 

Quando analisamos os índices de câncer na macrorregião Norte de Minas Gerais, 
observamos que há alta incidência. Onde as neoplasias ocupam o terceiro lugar no quadro geral de 
mortalidades por causas naturais, sendo que em 2000, correspondiam a 8,5% do total de mortes e já 
em 2010 passaram a responder por 13% desse total, o que corresponde a um crescimento de 4,5% 
em um espaço de dez anos. O total de novos casos para o ano de 2013 foram 2.860 e 920 óbitos 
pela referida moléstia. Os dados apontam ainda uma maior ocorrência entre os homens, onde as 
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taxas brutas de incidência serão de 198 casos novos por 100 mil homens e 147 casos novos por 100 
mil mulheres, sendo os mais recorrentes respectivamente (excetuando-se os casos de pele não 
melanoma), os casos de câncer de próstata com um total de 52 novos a cada 100 mil homens e de 
27 novos casos do câncer de mama feminina a cada grupo de 110 mil mulheres (MINAS GERAIS, 
2013). 

No ano de 2010, Minas Gerais registrou um total de 18.545 mortes sendo que, destes 1.102 
óbitos foram originados da macrorregião Norte, o que corresponde a 5,9%. A taxa de mortalidade 
aumenta à medida que se eleva a faixa etária, pois 82% destes casos norte mineiros, foram 
registrados a partir da sexta década de vida dos acometidos. Existe ainda um dado alarmante que 
corresponde aos óbitos que poderiam ser evitados desde que fossem diagnosticados precocemente, 
onde 41% das mortes estavam reunidas entre sete tipos de neoplasias que possuem medidas e 
ações que são eficazes se adotadas com tempo hábil (MINAS GERAIS, 2013). 

A macrorregião Norte, foi responsável por 1.628 novos casos hospitalares relacionados com 
o câncer, ou seja, pela primeira vez foi direcionados ou atendidos por alguma unidade de saúde seja 
particular ou privada. Destes, 96% buscaram atendimento na mesma região onde residem, e 1.552 
foram atendidos na cidade de Montes Claros, ou seja, mais de 90% (MINAS GERAIS, 2013).  

Neste contexto torna-se importante abordarmos aspectos sobre Montes Claros, sendo que 
esta possui uma área total de 3.568,941 km², com população estimada em 361.915mil habitantes, 
onde 344.427 correspondem à população urbana e 17.488 constituem a população rural (IBGE, 
2010). O município se destaca entre os 86 municípios que compõem a Mesorregião Norte, por 
apresentar o maior desenvolvimento e crescimento urbano da região, exercendo grande influência 
sobre os demais municípios. Além de possuir extrema importância e exercer um papel de 
centralidade e de referência no aspecto da saúde pública ou privada, possuindo uma rede de 832 
estabelecimentos ligados a saúde, dentre estes quatro estabelecimentos notificantes (hospitais), 
(DATASUS, 2016). 

Apesar desta ampla rede de estabelecimentos e de ser referência no tratamento oncológico, 
além de possuir dois hospitais que realizam esses tratamentos, Montes Claros acaba sofrendo com a 
grande demanda de pacientes oriundos de toda a região Norte do estado, o que acaba repercutindo 
em problemas e dificuldades na obtenção e continuação do tratamento dos acometidos. As 
dificuldades podem ser desde a locomoção das suas cidades de origem até o local do tratamento, 
moradia para quem decide se instalar temporariamente durante o período necessário para realizar o 
controle e combate da doença, até dificuldade no tratamento psicológico, uma vez que, o câncer 
repercute em grandes danos para o acometido e de seus familiares.  

Neste contexto de dificuldades e empecilhos que dificultam e tendem a atrapalhar um 
tratamento de maior qualidade para os enfermos é que surge o trabalho desenvolvido pela 
Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho, que visa prestar serviços 
complementares e de suporte para pessoas carentes que sofrem com o câncer. 

 
 

Associação Presente e o trabalho desenvolvido na luta contra o câncer  
 

Localizada na cidade de Montes Claros-MG, a Associação Presente de Apoio a Pacientes 
com Câncer é uma ONG, que teve inicio no ano de 2004, graças à iniciativa do padre Sebastião 
Raimundo de Castro que lutava contra a moléstia em questão e juntamente com a sua oncologista 
deu inicio a esse projeto que visava, sobretudo, dar apoio a pacientes oriundos de outros municípios, 
principalmente do Norte de Minas, que se deslocavam até a cidade em busca por tratamentos. Tinha 
assim inicio o Projeto Presente (ASSOCIAÇÃO PRESENTE, 2016). 

Atualmente concluído o Projeto Presente é denominado Associação Presente, e oferece 
apoio e suporte para pessoas acima de dezesseis anos, que necessitam de apoio durante o 
tratamento do câncer. Os serviços prestados por essa associação são divididos em nove programas 
que atendem em outros, aspectos como: a hospedagem e acolhimento, a sede da associação possui 
uma capacidade total de abrigar 32 pessoas, sendo que cada paciente acolhido deve possuir um 
acompanhante, desta forma, 50% da capacidade é destinada para os acometidos, que não possuem 
condições financeiras satisfatórias para se hospedar em Montes Claros enquanto durar o tratamento. 
A associação oferece ainda serviços de enfermagem, que atendem desde os cuidados paliativos até 
o acompanhamento pessoal de cada caso, além de ofertar amparo psicológico, nutricional, transporte 
para o deslocamento da sede até os hospitais, apoio jurídico, dentre outros. 

São realizados durante todo o ano inúmeros eventos que visam possibilitar um momento 
agradável e de descontração para os assistidos, alguns desses possibilitam ainda angariar fundos 
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para o sustento da associação, uma vez que, esta se mantém através de doações provindas da 
sociedade. Entre tais eventos destacam-se o dia da beleza (figura 01), que proporciona um dia 
especial para as mulheres que são diagnosticadas com o câncer de mama feminino e promove ainda 
a conscientização sobre tal neoplasia, durante o mês de outubro, que é atualmente o mês especial na 
luta contra essa especifica moléstia, sendo denominado de “outubro rosa”. 

 
Figura 01: “Dia da beleza”, evento realizado na sede da Associação Presente 

 

 
 
Fonte: Silva, F.D, 2016. 

 
 Atualmente a Associação Presente tem grande destaque no cenário norte mineiro e até 

mesmo em outras regiões do estado de Minas Gerais, além de ser reconhecida no sul da Bahia. Em 
função do alto número de pacientes acolhidos que ultrapassam o número de 4.000 mil,advindos de 
variados municípios de origens, como demonstra o mapa 02. 
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Mapa 02: Municípios de origem de pacientes assistidos pela Associação Presente. 

 
     Fonte: Silva, F. D, 2016. 
 
Fica evidenciado no mapa o alto número de municípios que já tiveram seus habitantes 

atendidos em algum momento pela Associação Presente. Sendo esse um total de 99, onde se 
destaca alguns municípios que estão localizados em outras mesorregiões do estado de Minas Gerais, 
como: Unaí e Lassance que pertencem à região Nordeste de Minas, Rochedo de Minas e Juiz de 
Fora que por sua vez pertencem a Zona da Mata, Coronel Murta, Carbonita, Itaobim e Medina fazem 
parte do Vale do Jequitinhonha, Buenópolis e Joaquim Felício que pertencem a Central Mineira. E, 
existe ainda o registro de pacientes advindos de outro estado, sendo estes dos municípios de 
Carinhanha e Urandi que pertencem respectivamente às mesorregiões do Vale São Franciscano da 
Bahia e Centro Sul Baiano, pertencentes a Bahia. 

Esses municípios indicam que a associação Presente, atendeu a um total de sete 
mesorregiões sejam elas mineiras ou baianas, dados indicam que existe uma necessidade por parte 
dos acometidos e seus familiares durante o tratamento da moléstia, de serem assistidos por 
programas que vão além do combate direto da moléstia. Pois, o câncer produz impactos que assolam 
o lado físico, mental e psicológico do acometido e das pessoas que estão próximas, mas, as políticas 
públicas apresentam deficiências na oferta dessa ampla assistência que se faz necessária, e é neste 
contexto que a Associação Presente se destaca e se firma como referencia no Norte de Minas e para 
além, oferecendo muito mais do que acolhimento, alimentação, ou apoio jurídico, mas ofertando 
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sobretudo, apoio e amor para recuperar o acometido na sua totalidade, visando recuperar o ser, e 
não apenas lutar contra uma doença grave como é o câncer. 

 
  

Considerações Finais 
 

O câncer é uma doença de longa data e atualmente tem ocupado grande destaque no 
cenário da saúde pública mundial em razão da sua grande ocorrência e os impactos que esta produz. 
Se tornando necessário políticas públicas mais eficazes que dêem maior suporte para os enfermos. 

Na região Norte de Minas, é alto o número de acometidos pelo câncer, que tem como 
referencia para a realização do seu tratamento a cidade de Montes Claros, que se destaca em função 
da qualidade no tratamento oncológico seja este público ou privado. 

Mas, muitos destes pacientes necessitam se deslocar do seu município de origem para 
Montes Claros. E muitos deles possuem pouco poder aquisitivo, o que repercute em problemas e 
empecilhos para a continuidade dos seus tratamentos, o que requer uma maior assistência dos 
poderes públicos. Surgindo nesse sentido os trabalhos voluntários que oferecem suporte para tais, 
uma vez que a região do Norte de Minas apresenta baixos índices socioeconômicos, o que contribui 
para o surgimento de empecilho para a realização do tratamento dos acometidos. Desta forma, vê se 
a importância da criação de organizações não governamentais que ofereçam tanto cuidados 
paliativos quanto preventivos, como é o caso da Associação Presente que ao longo dos trezes anos 
de existência já atendeu mais de quatro mil pessoas, advindas de mais de oitenta e cinco municípios 
de todo o estado de Minas Gerais. 

Conclui-se que projetos e organizações como a Associação Presente, representa um apoio 
imensurável para pessoas necessitadas em um momento turbulento que é a luta contra uma moléstia 
grave como o câncer. 
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Resumo 
No dia 21 de fevereiro de 2017, o Jornal G1 Triangulo Mineiro traz como manchete o seguinte título: 
“Uberlândia é a 2ª melhor cidade em tratamento de água e esgoto no Brasil”. O texto segue com as 
seguintes informações: Não é a primeira vez que a cidade de Uberlândia é citada, nas mais diversas 
formas de mídia (jornais, revistas, rádios, TVs, internet), divulgando sua colocação no tratamento e 
distribuição de água; e coleta e tratamento de esgoto. Para quem tem um olhar mais crítico, esses 
índices geram dúvidas sobre sua veracidade, uma vez que problemas de saneamento são 
perceptíveis por toda a cidade. A proposta deste trabalho é descrever esses problemas de 
saneamento, ou seja, problemas na captação e destinação adequada do esgoto urbano até a 
chagada a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto); e levar o leitor a pensar criticamente nos índices 
divulgados. 
 
Palavras Chaves: DMAE. Uberlândia, Esgoto. Vereda. Canal Fluvial.  
 
 
Abstract 
On the 21st of February of 2017, the Newspaper G1 Triângulo Mineiro brings like headline the next 
title: "Uberlândia is the 2nd best city in water treatment and sewer pipe in Brazil”. The text follows with 
the next information’s: It is not the first time that the city of Uberlândia is quoted, in more several forms 
of media (newspapers, magazines, radios, TVs, Internet), spreading his placing in the treatment and 
water distribution; and collection and treatment of sewer pipe. For the one who has a more critical 
glance, these rates produce doubts on his truthfulness, once which sanitation problems are 
perceptible for the whole city. The proposal of this work is to describe these problems of sanitation, in 
other words, problems in the captivation and appropriate destination of the urbane sewer pipe up to 
the wounded one to ETE (Station of Treatment of Sewer pipe); and to lead the reader to think critically 
about the spread rates. 
 
Key Words: DMAE. Uberlândia, Sewer pipe. Path. River channel. 
 
 
Introdução 

 
Em 2003 quando foi, amplamente, anunciado pela imprensa e pela própria Prefeitura 

Municipal de Uberlândia (PMU), através do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto) da 
cidade que dentre os mais de 5570 existente no Brasil a cidade ocupava o “honroso” 51º lugar, deixou 
a cidade cheia de orgulho. Para os gestores do município esse era um caminho sem volta, em muito 
pouco tempo a cidade estaria entre as 10 melhores devido, pois na época, estava em construção a 
usina de tratamento de esgoto de Uberlândia. 

A justificativa a qual direcionou os nossos estudos, é o questionamento a informação, 
amplamente, divulgada pela PMU de que a cidade possui 100% dos seus esgotos coletados e 
tratados, não havendo em toda área urbana local que não seja atendido por essa política de 
abastecimento e saneamento básico. 

Optamos metodologicamente por realizar nossa pesquisa em ambiente documental (Leis, 
Projetos, Normas e Resolução) aliados a artigos científicos, de jornais e revistas, livros, dissertações, 

mailto:adria1969@gmail.com
mailto:rosaodelfa@gmail.com
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teses e relatórios com a finalidade de mostrar os caminhos que deveríamos seguir para cumprir o 
nosso objetivo que é explicitar os nossos questionamentos de que é realmente Uberlândia (MG) a 2ª 
melhor cidade em tratamento de água e esgoto do Brasil? 

No dia 21 de fevereiro de 2017, o Jornal G1 Triangulo Mineiro traz como manchete o seguinte 
título: “Uberlândia é a 2ª melhor cidade em tratamento de água e esgoto no Brasil”. O texto segue 
com as seguintes informações: 

 

Uberlândia é a segunda cidade do Brasil com o melhor tratamento de água e esgoto 
entre as 100 maiores cidades do país, segundo dados do Instituto Trata Brasil.  No 
município, 100% das casas contam com água tratada e 97,23% com rede de esgoto. 
(...) 

Desde 2005, Uberlândia vem se mantendo entre as 10 melhores posições do 
ranking nacional. Em 2013 chegou a ocupar o 1º lugar. (...) – 
(http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2017/02/uberlandia-e-2-
melhor-cidade-em-tratamento-de-agua-e-esgoto-no-brasil.html) 

 
Como a própria reportagem afirma, não é a primeira vez que a cidade de Uberlândia é citada, 

nas mais diversas formas de mídia (jornais, revistas, rádios, TVs, internet), divulgando sua colocação 
no tratamento e distribuição de água; e coleta e tratamento de esgoto. 

Para quem é morador de Uberlândia (MG), esses índices geram orgulho, porém para quem 
tem um olhar mais crítico, esses índices geram dúvidas sobre sua veracidade, uma vez que 
problemas de saneamento são perceptíveis por toda a cidade. A proposta deste trabalho é descrever 
esses problemas de saneamento, ou seja, problemas na captação e destinação adequada do esgoto 
urbano até a chagada a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto); e levar o leitor a pensar 
criticamente nos índices divulgados. 

Mesmo sendo o esgoto a ênfase deste trabalho, não se deve desprezar o tratamento e 
fornecimento de água, por estar diretamente relacionado ao produto a ser desprezado; pois, 
consequentemente, a população que se utiliza da água é a mesma que descarta seus dejetos. 

A cidade Uberlândia (MG) teve uma população estimada pelo IBGE para 2016 de 669.672 
habitantes, com crescimento populacional em torno de 1,17%, dessa forma as previsões apontam 
que nos próximos 25 anos a sua população deva atingir a cifra de 800.000 habitantes.  

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), responsável pela implantação, 
operação, conservação, reserva e exploração dos serviços de água tratada e de esgotos sanitários foi 
criado em 1967. O tratamento, as redes de distribuição de água tratada e as redes coletoras de 
esgotos, foram implantados gradativamente, em função do crescimento da cidade.  

Em 1970, foi construído o sistema Sucupira, com Estação de Captação e Tratamento de 
Água (ETA) localizada nas margens do rio Uberabinha. Em 1980, foi construído o sistema Bom 
Jardim, com Estação de Captação na confluência entre o rio Uberabinha e o ribeirão Bom Jardim, e 
Estação de Tratamento na área urbana da cidade. E está sendo construído o terceiro sistema 
captação e tratamento de água do município, com Captação no rio Araguari e Estação de Tratamento 
situada na zona rural, região conhecida como Pau Furado. 

Segundo Silva Jr. (p. 78) o início da captação de esgoto na cidade data de 1922, e que 
também foi sendo ampliada de acordo com o crescimento da mesma. Vale lembrar, que todo esgoto 
recolhido era desprezado in natura diretamente nos cursos de água, principalmente no rio 
Uberabinha. 

Uberlândia iniciou a implantação do sistema de tratamento de esgoto em 1992, com a 
inauguração da primeira etapa de uma estação no bairro Aclimação. Em 2003, foi inaugurada a ETE 
(Estação de Tratamento de Esgoto) Uberabinha. No decorrer dos anos a ETE Uberabinha passou por 
ampliações, e implantação de novos e modernos processos de tratamento de efluentes, visando mais 
eficiência e economia.  

Já em 2012 a ETE Uberabinha, podia contar com 12 reatores, além de toda uma estrutura 
capaz tratar todo o esgoto que chegava na estação. Segundo o Portal do DMAE (Departamento 
Municipal de Água e Esgoto) 

 
(...) o sistema de tratamento é realizado em três etapas para melhores resultados e 
menos poluição. 
1) Tratamento preliminar (Fase 1): 
Nesta primeira etapa, o esgoto que chega à estação passa por grades grossas, 
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grades finas mecanizadas, desarenadores mecanizados e medidor de vazão, que 
ocasiona a remoção de sólidos grosseiros e areia que chegam a estação juntamente 
com o esgoto afluente. (...) 
2) Tratamento secundário (Fase 2): 
Na segunda fase do tratamento, os Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente agem 
reduzindo a carga orgânica contida nos esgotos, transformando-a em lodo digerido e 
biogás. Cada Reator possui volume de 5.400 metros cúbicos com eficiência de 
projeto de 70% de remoção de carga orgânica. (...) 
Ainda nesta etapa, parte da água contida no lodo digerido formado nos reatores é 
retirada, reduzindo assim o teor de umidade do mesmo para facilitar o seu transporte 
para o destino final. Atualmente, este lodo desidratado é enviado ao aterro sanitário 
do município.   
3) Tratamento final (Fase 3): 
A última etapa do tratamento consiste de um canal FlotFlux® baseado na aplicação 
sequencial e em fluxo das técnicas de floculação e flotação, através de coagulantes 
e floculantes, respectivamente. Esta etapa funciona como pós-tratamento do 
efluente dos reatores com eficiências superiores a 90% de remoção de carga 
orgânica. (DMAE – 2012) 
 

Ainda de acordo com o Jornal do Pontal, Uberlândia conta, ainda, com o apoio de 56 
estações elevatórias, que são responsáveis pelo bombeamento do esgoto até as Estações de 
Tratamento de Esgoto - ETE Uberabinha e ETE Aclimação. 

Os índices calculados pelo Instituto Trata Brasil, são baseados em informações fornecidas 
pelas operadoras de saneamento. 

 
Saneamento (SNIS), elaborado no âmbito do Programa de Modernização do Setor 
Saneamento (PMSS), vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades. (...) 
(...) Entre as variáveis estudadas estão população, abastecimento de água, coleta e 
tratamento (..). Os dados são retirados do Sistema Nacional de Informações sobre 
esgoto, investimentos e perda de água. (...) - GO Associados 2016. 
 

O relatório do Instituto Trata Brasil, apresenta cinco seções, onde é feito o detalhamento dos 
cálculos para se alcançar os valores divulgados. Além dos cálculos são dados “pesos”, ou 
“ponderação” aos serviços prestados, de acordo com o quadro 1. 

Ao analisar as seções, é perceptível, que em alguns cálculos o município de Uberlândia 
sequer é citado. A partir de tais fatos, começam a surgir questionamentos sobre a veracidade das 
informações. 

No trabalho desenvolvido por Silva Jr., ele informa que é 
 

(...) limitada disponibilidade de dados consistentes sobre o uso da água no setor, 
como se verificou nas informações fornecidas pelo DMAE, caracterizando falhas em 
sua gestão. 

No caso de Uberlândia, em específico, há uma dificuldade na obtenção de dados e 
informações sobre a gestão da água e quanto ao seu fornecimento. Ademais, nos 
dados fornecidos, constatou-se diversas inconsistências nos cadastros, como erros 
nos valores e nas somas de consumos, colocando os dados em questionamento. As 
informações obtidas demonstram que não há uma gestão que controle o real 
consumo dos usuários na cidade, o que certamente ocasiona danos financeiros para 
o Município, bem como acarreta um mau uso da água, ligações clandestinas, etc. 
Em Uberlândia, órgãos como o DMAE e o IGAM possuem muitos dados cadastrais 
de uso da água, mas em bancos de dados dispersos, não interligados entre si, não 
caracterizando a situação real dos recursos hídricos e do meio ambiente no 
município. Tal fato constitui entraves para um diagnóstico geral da água, bem como 
do consumo de água nas indústrias do Distrito Industrial e da sua contribuição com 
efluentes nos corpos d’água. (Silva Jr: 2009:114-115) 
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QUADRO 1: Indicadores e Ponderações do Ranking do Saneamento 

Grupo Indicador Ponderação 

 
 
 
 

Nível de cobertura 

Água 
Indicador Total 
Indicador Urbano 

10% 
5% 
5% 

 
 
 
 

60% 
Coleta 

Indicador Total 
Indicador Urbano 

25% 
12,5% 
12,5% 

Tratamento 25% 

 
 

 
Melhora da cobertura 

Investimentos/Arrecadação 10%  
 

 
25% 

Novas Ligações de Água/ Ligações Faltantes* 5% 

Novas Ligações de Esgoto/ Ligações 
Faltantes* 

10% 

 
 

 
Nível de Eficiência 

Perdas 
Perdas na Distribuição 
Perdas de Faturamento 

10% 
5% 
5% 

 
 

 
15% Evolução Perdas 

Evolução Perdas na Distribuição 
Evolução Perdas de Faturamento 

5% 
2,5% 
2,5% 

Total  100% 100% 

Fonte: GO Associados 2016 

 
Ainda segundo Silva Jr. o abastecimento de água, o descarte de esgoto e reuso, 

principalmente no setor industrial de Uberlândia. Algumas indústrias como Cargill, Souza Cruz e 
Braspelco são citadas por fazerem reuso de água e consequentemente possuírem gestão ambiental, 
enquanto as outras não possuem nenhum tratamento para água utilizada, lançando-a diretamente na 
rede pública ou em corpos d’água. 

No caso da Souza Cruz, Silva Jr. afirma ainda que a quantidade de água utilizada pela 
indústria é grande, que mesmo não tendo os valores, há de se considerar o reuso, a utilização de 
quatro poços artesianos e o complemento com água da rede. 

Em um outro momento Silva Jr (2009) relata que: 
 

Há uma significativa perda de água potável nos processos industriais que 
transformam a matéria-prima em produtos finais. É importante compreender que, no 
caso industrial, o uso da água, como matéria-prima, na remoção de impurezas, na 
geração de vapor, na refrigeração de sistemas térmicos, em torres de resfriamento, 
na incorporação aos produtos, na higiene e limpeza, dentre outros, requererá 
sempre grandes quantidades, e a maioria das indústrias do Distrito Industrial, não 
diferente de outros lugares, utiliza água limpa nesses processos (Silva Jr, 2009:168-
169) 

 

Além das empresas citadas, sabe-se extraoficialmente, que outras como a Coca-Cola, e o 
Reimassas também se utilizam de poços, total ou parcialmente em sua produção. Outros 
estabelecimentos de grande porte como hotéis, motéis, a Rodoviária, o Center Shopping e alguns 
condomínios   também possuem poços. No caso da Rodoviária e do Center Shopping se utilizam 
somente da água de poços. 

Como já foi descrito anteriormente o DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto) não 
tem domínio dos valores do volume de água utilizados de poços, e menos ainda dos valores perdidos 
em processos de fabricação, limpeza e reuso. Desta forma, se o DMAE se utiliza do volume de água 
para fazer uma média do volume de esgoto a ser desprezado, há de se pensar em como se chega 
em uma média com tantas variáveis indefinidas. 

Saindo de estabelecimentos de maior porte, ou seja, maior consumo e maior descarte e 
passando para as moradias, tem-se menor consumo de água, menor perda e menor descarte, além 
de um maior controle no volume de água fornecida, uma vez que a maioria dos imóveis legalizados 
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possuem hidrômetro. Ainda assim, a média de esgoto desprezado é questionável, pois o problema de 
ligações em redes erradas tem sido um entrave para o próprio DMAE. 

As ligações feitas de forma errada são aquelas em que as águas pluviais são ligadas nas 
redes de esgoto, e que em períodos chuvosos fazem as redes transbordarem, foto 01. Ou ainda, 
ligações de redes de esgoto em canais pluviais. Os canais pluviais geralmente são destinados a 
cursos de água, pois, que a priori deveriam transportar somente água de chuva, e não lixo, restos de 
material de construção e muito menos esgoto residencial e até industrial. 

 
Foto 01 – Vazamento de esgoto ocasionado por ligações clandestinas e falta de manutenção, veja 

que o esgoto corre diretamente para rede de captação de águas fluviais. 

Fonte: Fontes, Ádria Rodrigues – 2016 (autor). 
 
Para o DMAE, descobrir e corrigir o problema de ligações erradas tem sido um desafio, e 

ainda está longe de se chegar a um índice baixo, visto que transbordamento de redes durante as 
chuvas, e esgoto chegando por tubulações de drenagem em períodos secos, são de grandes 
proporções e em diversos pontos da cidade. 

Outro problema que nos últimos anos tem crescido consideravelmente na cidade são as 
invasões. Moradias construídas de forma irregular, sem nenhuma infraestrutura (água, esgoto, 
energia, transporte público, pavimentação), mas que acabam conseguindo, de forma também 
irregular, puxar para estas, pelo menos água e energia, os chamados “gatos”. 

A água que chega as invasões, por redes clandestinas ou ainda transportadas por algum tipo 
de vasilha, como baldes, tambores, latões, e outros, precisam ir para algum lugar. Esta água pode ter 
sido desviada antes de algum medidor (hidrômetro), ou ainda ter sido recolhida após o hidrômetro. Já 
o esgoto, ou ficam a céu aberto, ou são desprezados em sumidouros, conhecidos erroneamente por 
fossas. Fazer o cálculo da água consumida em invasões é praticamente impossível, assim como 
fazer a média do esgoto desprezado. 

Casos de vazamentos em redes de esgoto também são frequentes pela cidade, foto 2, e 
como o curso dos vazamentos, seguem a declividade do terreno, o destino mais provável desse 
esgoto são os bueiros, que desaguam em cursos de água ou diretamente nos córregos, riachos, 
nascentes, represas ou rios. Este tipo esgoto também não há como medir. 

Em nossos levantamentos detectamos, que também a vazamentos via rompimento das redes 
de água e esgoto localizadas, principalmente, nos passeios, os quais ocorrem por motivos diversos, 
mas os mais frequentes estão relacionados à retirada de árvores e à instalação de lixeiras nas 
calçadas, pelo próprio morador. Esses danos às redes ocasionam a perda de água – neste caso, 
pode ocorrer também a suspensão temporária do abastecimento, prejudicando os moradores da 
região -, o retorno de esgoto, que já havia sido captado, para as vias públicas é consequentemente o 
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mesmo por gravidade pode ser conduzido para as partes mais baixas do terreno, que normalmente 
são os fundos de vale ou as galerias de redes pluviais, não sendo portando levados as estações de 
tratamento ou estações elevatórias. 

As estações elevatórias construídas a partir de 2008, já apresentam estrutura física 
diferenciada, com área rebaixada e concretada próxima as bombas, capazes de conter um bom 
volume de resíduos em caso de vazamentos. A área externa é britada, e cercada por muros de 
concreto e portões fechados, o que impede a visualização de vazamentos e transbordos. 

Outro fator que chama a atenção, é que boa parte das estações elevatórias se localizam 
próximas, ou ainda dentro de áreas que deveriam ser preservadas, como a margem do Rio 
Uberabinha, que tem 04 (quatro) estações elevatórias; nascentes ou córregos, ver figura 01. Segundo 
informações do Portal do DMAE, este fato se deve a rede coletora de esgoto ser direcionada por 
gravidade para a estação (área mais baixa), e a partir da estação ser bombeada para outras até 
chegar ao destino final, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).  

Segundo o Portal do DMAE, Uberlândia tem hoje 56 estações elevatórias, onde os esgotos 
de algumas regiões são bombeados para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). Este sistema de 
redes coletoras e elevatórias é simples. O funcionamento de uma elevatória baseia no princípio da 
gravidade onde o esgoto que sai do imóvel é recolhido pela rede coletora. Desta, rede coletora, o 
esgoto segue por gravidade para uma elevatória (construída numa cota mais baixa que a rede de 
coleta) a qual por sua vez bombeia – através de potentes motores elétricos -  para um emissário no 
caso de Uberlândia o anel hidro sanitário que circunda boa parte da área urbana de Uberlândia (MG). 
O emissário é uma grande tubulação que recebe esgoto somente das elevatórias e o conduz, por 
gravidade, até a estação de tratamento. 

Em Uberlândia (MG), as estações elevatórias mais antigas, são, em sua maioria cercadas por 
telas, o que permite a visualização de transbordos em períodos chuvosos, e vazamentos em períodos 
secos. As mais antigas também não têm uma área para contenção de resíduos em casos de 
transbordamentos, vazamentos ou reparos. 

 
Foto 02 – Vazamento de esgoto dentro de canal fluvial. A presença de Buriti (Mauritia Vinifera) 

demostra que se trata de uma vereda, ambiente muito frágil além de ser manancial 
protegido por leis Federais, Estaduais e Municipais. 

Fonte: Fontes, Ádria Rodrigues – 2016 (autor). 
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Geralmente, em casos de vazamentos das estações mais antigas, o resíduo escorre para 

dentro dos cursos de água. Nas estações que tem área de contenção, dependendo do volume de 
chuva, a parte rebaixada transborda, vasa sobre a brita, e sai pelas aberturas deixadas para 
escoamento de água pluvial, que também desce para os cursos de água (córregos, nascentes, 
represas e rios). Nos dois casos, não há como medir o volume de esgoto que vasa e não chega a 
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). 

 

Figura 01 – Mapa da área Urbana (Edificada) de Uberlândia em 2017 e as localizações das estações 
elevatórias do DMAE, nota que são inúmeras que estão as margens de canais fluviais. 

Fonte: Base Cartográfica elaborada a partir de dados do IBGE/IEF/IGAM – 2016 
Org. Adapt e Desenho: Fontes, Ádria Rodrigues – 2016 (autor). 

 
Geralmente, em casos de vazamentos das estações mais antigas, o resíduo escorre para 

dentro dos cursos de água. Nas estações que tem área de contenção, dependendo do volume de 
chuva, a parte rebaixada transborda, vasa sobre a brita, e sai pelas aberturas deixadas para 
escoamento de água pluvial, que também desce para os cursos de água (córregos, nascentes, 
represas e rios). Nos dois casos, não há como medir o volume de esgoto que vasa e não chega a 
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). 

Ao descrever os processos de perdas de esgoto até a chegada a ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto), foto 03, é perceptível que à única medição de volume de resíduos se 
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encontra na chegada desta, e que durante o trajeto, há uma série de possibilidades de perdas ou 
destinações inadequadas. 

 
 

Foto 03 – ETE/DMAE/PMU, observe que entre os tanques de aeração e o Rio Uberabinha, não 
existe nenhuma barreira para evitar a contaminação do mesmo caso ocorra algum acidente 
e destrua um desses tanques. 

Fonte: http://www.brasmix.com.br - 2012 
 
Quando se discute a questão da água, a preocupação principal é quanto a falta de água 

potável, ao uso indiscriminado, ao desperdício e a preservação das nascentes. Para o DMAE 
(Departamento Municipal de Água e Esgoto) a perda de água é prejuízo, uma vez que, seu 
tratamento gera custo, e mesmo que o DMAE tenha uma certa “preocupação” com o esgoto, este, 
financeiramente falando, só gera para a empresa gasto, ou seja, nenhum retorno financeiro. 

Ao analisar a água em termos ambientais, o seu consumo em excesso, assim como, a não 
preservação das nascentes e das margens dos rios, são prejuízos ambientais, mas vazamentos e 
ligações clandestinas em si, não causam nenhum dano a natureza. O esgoto, no entanto, funciona ao 
inverso, as perdas ao longo do percurso vão contaminando os cursos de água, e quanto mais e 
melhor for tratado, menos danos a natureza. 

Voltando ao questionamento inicial, o Instituto Trata Brasil, utiliza informações fornecidas 
pelas operadoras de saneamento para fazer seus cálculos e chegar a um ranking de classificação. 
Como foi apresentado no trabalho de Silva Jr., e neste, as informações fornecidas pelo DMAE, ao 
que tudo indica, são médias calculadas ainda de forma que deixa muito a desejar.  

Em seus estudos Silva Jr. atesta que o DMAE, apesar de ter uma política ambiental de 
gestão da água reconhecida em todo o estado de Minas Gerais, ainda não encontrou os mecanismos 
para coibir erros. Ainda faltam uma série de melhorias na distribuição, padronização nas rotinas de 

fiscalização e controle de fornecimento de água e coleta de efluentes a fim de que se possam reduzir as 
contaminações ambientais e melhorar a qualidade de preservação dos recursos naturais locais e 
consequentemente da sociedade que utiliza a água em seus diversos mecanismos de produção.  

Não há de se negar, que o DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto) é uma 
empresa que faz muito pela cidade, suas redes (água e esgoto) abrange todo o perímetro urbano, a 
qualidade de água fornecida é de excelente qualidade, conforme laudos divulgados junto as contas 
de água que chega à casa dos consumidores, e mesmo com a escassez de água que atingiu 
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praticamente todo o país em 2015 e 2016, Uberlândia não chegou a sofrer racionamento e também 
não houve redução na qualidade da água servida a população. 

Porém, falhas existem, é sabido também que o DMAE (Departamento Municipal de Água e 
Esgoto) tem se empenhado em saná-los. Mas a questão é: até que ponto pode-se confiar nos dados 
fornecidos, uma vez que, o único registro oficial do volume de esgoto a ser tratado está na chegada 
do tratamento. 

Nossos estudos realizados, através de observações, registros fotográficos e pesquisas; de 
2013 até o presente momento, fevereiro de 2017, têm mostrado existir vários vazamentos em toda a 
rede coletora de esgoto da área urbana de Uberlândia, o que de certa forma compromete em muito a 
qualidade da água dos mananciais que existem dentro da área urbana. 

Nosso trabalho até o presente momento, março de 2017, tem mostrado que devido à falta de 
estrutura de escoamento das águas pluviais estas invadem a rede de esgoto com um volume de água 
superior a capacidade dessas redes coletores. Andando pela cidade percebe-se que as ruas e 
avenidas são todas remendadas devido a intervenções nas estruturas antigas e inadequadas por 
onde escapam o esgoto poluído infiltrando no solo e lençóis freáticos, estudos mais aprofundados 
precisam ser realizados para confirmar essas afirmações já observadas in loco. 

A ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, foto 3, localizada a 400 m de área residencial dos 
bairros Guarani e Tocantins na zona Oeste de Uberlândia (MG), com algo em torno de 14.000 
habitantes, recebe toda emissão de gás tóxico proveniente da biodigestão (lodo ativo) formando um 
bolsão gás tóxico sobre essas áreas. O mal odor oriundo da ETE, tem obrigado à essas pessoas a 
respirarem esse ar com odor pútrido todos os dias. Isso ocorre, principalmente, ou seja, é mais 
perceptível, quando essas pessoas estão chegando em suas moradias ao fim do dia ou quando estão 
repousando. Como os outros odores, vindo de todo o Distrito Industrial de Uberlândia, são reduzidos 
nos feriados, finais de semana e madrugadas e é exatamente nesses períodos que essas populações 
mais sofrem.  

Na primeira metade da década passada (2000 a 2010), quando efetivamente começa a 
consolidar-se o sistema de captação e tratamento dos esgotos que antes eram despejados e in 
natura no rio Uberabinha, é atualmente, ainda é o principal manancial de abastecimento da cidade de 
Uberlândia. Foi implementada, as margens desse mesmo rio uma ETE na divisa dos bairros 
Tabajaras e Tubalina, recentemente convertidos em áreas nobres da cidade de Uberlândia. Como o 
mal odor não foi aceito por essas populações mais bem situadas economicamente essa estação foi 
desativada pelo DMAE sob a alegação de problemas ambientais. 

Percebemos em nossos levantamentos de campo que há uma perda, considerável, de água 
tratada em toda a área urbana de Uberlândia. Isso é preocupante, pois além de todo o custo para 
tratamento, armazenamento e distribuição, os canos arrebentados perdem água potável e devido a 
sucção ocasionadas nessas tubulações estouradas, existe a possibilidade, que ainda será 
investigada, de que esses dejetos como terra, matéria orgânica em decomposição e todo o tipo de 
impurezas possíveis e que estão a jusante desses vazamentos para dentro dos reservatórios 
existentes nas residências e comércios de Uberlândia, isso se não tiver uma rede de esgoto próximo. 

Pelo que foi verificado em nossa pesquisa o DMAE juntamente com Prefeitura Municipal de 
Uberlândia e suas secretárias devem engendrar esforços para que sejam viabilizados, projetos 
voltados para treinamento e capacitação das equipes desta autarquia e da prefeitura com a finalidade 
de priorizar a identificação desses vazamentos hoje existentes e principalmente, sanar o problema o  
mais breve possível. 

Ressaltamos que o meio ambiente urbano é deveras complexo, por isso as nascentes, 
veredas, canais fluviais abertos ou canalizados merecem especial atenção do poder público 
constituído.  Basta para tanto verificar que o cartão postal de Uberlândia (MG), que é o Parque do 
Sábia com seus mais de 1,8 milhão de m², encontra-se com seus lagos contaminados com esgoto 
doméstico, em decorrência das ligações clandestinas à rede de águas pluviais que drenam para 
dentro do referido parque. Outros parques como o Santa Luzia é Luizote de Freitas e também canais 
fluviais como os córregos Cavalo (Guarani/Tocantins) e todas as microbacias que drenam as regiões 
dos Bairros Santo Inácio e Canãa drenam diretamente para o rio Uberabinha. Dessa forma não há 
como deixar de se preocupar com as pessoas e projetos a jusante de Uberlândia (MG), muito menos 
com os municípios e agricultores que fazem uso da água descartada pela população dessa cidade 
para irrigação, piscicultura e agropecuária. A nosso ver Uberlândia (MG) é exemplo sim, mas pode 
melhorar em muito a qualidade de seus profissionais e quadros técnicos, investir neste pessoal que 
está diretamente ligado com a coleta e tratamento dos esgotos que sai dos domicílios uberlandenses, 
isso sim é digno de honrarias. 
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Portanto, a principal preocupação, não é só, de Uberlândia (MG), mas de nível nacional, e até 

internacional; é a preservação da água potável, o cuidado de não contaminar, preservar e recuperar 
os corpos d´agua é de fundamental importância. Assim, evitar que lixo, restos de material de 
construção, esgotos e outras contaminantes chegue aos cursos é um dever de todo cidadão. Assim, 
defendemos e acreditamos que deva ocorrer de forma mais efetiva e clara os reais valores para a 
qualidade da água e esgoto da cidade de Uberlândia (MG). Inclusive,  dessa forma estaremos 
protegendo e alertando a população sobre os problemas que ligações clandestinas, erradas e 
vazamentos podem causar ao meio ambiente urbano e rural da região do entorno a montante e a 
jusante da cidade. Ou seja, a orientação e provavelmente eventuais punições seja a melhor forma de 
orientar a população a fazer as suas ligações de forma correta. 
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Resumo 
Objetivo: analisar o padrão espacial do suicídio na cidade de São Paulo para o período de 2006 a 
2014 e comparar com o período anterior de 1996 a 2005. Método: trata-se de estudo ecológico, a 
unidade de análise foram os 96 distritos administrativos que compõem o município. A estatística de 
varredura espacial foi usada para analisar o padrão geográfico de mortes por suicídio na cidade de 
São Paulo. Os riscos relativos e agrupamentos de risco e/ou proteção foram calculados considerando-
se o sexo e a faixa etária como covariáveis. Resultado: ocorreram 4546 óbitos por suicídio, com uma 
taxa média de 4,8 por 100 mil habitantes. O teste de varredura espacial identificou dois agrupamentos 
significativos, um de risco (RR = 1,60; p<0,002) formado pelas respectivas zonas e distritos: centro 
(Sé, República, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Bela Vista), oeste (Barra Funda, Perdizes, 
Pinheiros, Jardim Paulista). O agrupamento de proteção (RR = 0,83; p<0,002) foi composto pelas 
respectivas zonas e distritos: centro (Cambuci), leste 1 (Água Rasa, Aricanduva, Carrão, Cursino, 
Ipiranga, Moóca, Sacomã, São Lucas, Sapopemba, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Prudente), leste 2 
(Arthur Alvim, Cidade Lider, Parque do Carmo, São Mateus, Vila Matilde). Conclusão: o padrão 
espacial do suicídio na cidade de 2006 a 2014 apresentou modificações. O agrupamento de risco 
continua no centro da cidade, porém teve a área reduzida. O agrupamento de proteção que antes se 
localizava na zona sul, agora se situa principalmente nas zonas leste 1 e leste 2.  
 
 
Abstract 
Objective: analyze the spatial pattern of suicide in the city of São Paulo, in the period from 2006 to 
2014 and compare it with the previous period from 1996 to 2005. Method: this is an ecological study, 
the unit of analysis were the 96 administrative districts of the municipality. The spatial scan statistical 
test was performed to analyze the geographical pattern of suicide deaths. Relative risks and risk 
and/or protection clusters were calculated accounting for gender and age as co-variates. Results: 
There were 4546 suicide deaths, with an average rate of 4.8 per 100 thousand inhabitants. The spatial 
scan test identified two significant clusters, one of risk (RR = 1.60, p <0.002) formed by the respective 
zones and districts: center (Sé, República, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Bela Vista), west 
(Barra Funda, Perdizes, Pinheiros, Jardim Paulista). The protection cluster (RR = 0.83, p <0.002) was 
formed by the respective zones and districts: center (Cambuci), east  1 (Água Rasa, Aricanduva, 
Carrão, Cursino, Ipiranga, Moóca, Sacomã, São Lucas, Sapopemba , Tatuapé, Vila Formosa, Vila 
Prudente), east 2 (Arthur Alvim, Cidade Lider, Parque do Carmo, São Mateus, Vila Matilde). 
Conclusion: the spatial pattern of suicide in the city of São Paulo for the period from 2006 to 2014 
presented changes. The risk cluster continues in the center of the city, but the area was reduced. The 
protection cluster that was previously located in the south zone is now located mainly in the east 1 and 
east 2 zones. 
 
 
Introdução 
 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública mundial. Globalmente, os suicídios 
representam 50% de todas as mortes violentas em homens e 71% em mulheres. É a segunda 
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principal causa de morte entre os 15 e os 19 anos (WHO, 2014). Houve um aumento das taxas de 
suicídio no Brasil de 1980 a 2006, passou de 4,4 para 5,8 por 100 mil habitantes, uma mudança 
atribuída à população masculina (LOVISI, SANTOS et al., 2009). Na cidade de São Paulo, houve 
tendência de aumento significativo para os homens de 2,5% ao ano, de 2002 a 2009. Para os 
homens de 25 a 44 anos houve aumento significativo de 8,6% ao ano, de 2004 a 2009 (BANDO, 
BRUNONI et al., 2012). Uma pesquisa epidemiológica recente forneceu os primeiros dados empíricos 
sobre a prevalência de transtornos mentais na população adulta da região metropolitana de São 
Paulo. Os distúrbios mentais foram estimados a 10% de prevalência de casos graves, indicando 
necessidade especial de cuidados de saúde mental, dado que existe relação desses distúrbios com o 
suicídio (ANDRADE, WANG et al., 2012; WHO, 2014).  

Os fatores de risco ao suicídio são divididos em dois grupos principais. Os fatores de risco 
ligados à comunidade incluem o estresse da aculturação (e.g. povos indígenas, pessoas deslocadas), 
discriminação em subgrupos dentro da população (e.g. bullying, refugiados), estressores 
psicossociais (e.g. problemas relacionados ao trabalho, violência familiar, separação parental, 
isolamento social, perda) (WHO, 2014). Os fatores de risco a nível individual incluem transtornos 
mentais (e.g. depressão, transtorno bipolar), perturbações neurobiológicas (e.g. disfunção 
serotoninérgica), abuso de substâncias (álcool), carga genética, dor crônica e sequelas (e.g. câncer, 
incapacidade física), características de personalidade (e.g. impulsividade, agressão) (HAWTON e 
VAN HEERINGEN, 2009). Existem também os fatores ambientais, como a sazonalidade, com maior 
incidência nas estações quentes (CHRISTODOULOU, DOUZENIS et al., 2012; BANDO e VOLPE, 
2014). 

A obra de Durkheim, O Suicídio (Durkheim 1951), inaugurou a sociologia moderna no final do 
século 19 e foi um dos primeiros estudos com dados populacionais sobre o tema. Sua obra foi uma 
grande influência em estudos ecológicos da epidemiologia e geografia da saúde. Durkheim observou 
que as taxas de suicídio eram maiores ao norte da França, e coincidia com a distribuição da riqueza. 
Já o mapa da densidade familiar apresentava relação inversa, ou seja, ao norte estavam as famílias 
menores e pessoas que moravam sozinhas. Essas evidências e entre outras serviram de base para 
sua teoria. A teoria de Durkheim apoiou-se em dois conceitos: integração social e regulação social. 
De acordo com a teoria, o comportamento suicida seria mais frequente em sociedades com baixo 
grau de integração social, o que levaria ao suicídio egoísta. O indivíduo seria protegido do egoísmo 
pelas religiões com fortes laços de grupo como o catolicismo e por laços familiares, pessoas casadas 
com filhos. O comportamento suicida também seria mais frequente em sociedades com baixo grau de 
regulação social, o que levaria ao suicídio anômico. Regulação social pode ser entendida como 
forças externas reguladoras que atuam sobre o indivíduo, como as produzidas por ciclos econômicos 
(DURKHEIM, 1897/2004; LESTER, 1989). O outro extremo do suicídio egoísta é o suicídio altruísta, 
dado pelo elevado grau de integração social. O lado oposto do suicídio anômico seria o suicídio 
fatalista, dado pelo excesso de regulação social. O suicídio altruísta e o fatalista também estão 
relacionados com altas taxas de suicídio, mas são pouco aplicáveis em sociedades ocidentais 
modernas (IGA, 1986). O divórcio tem sido visto como um rompimento que contribuiria para aumentar 
a taxa de suicídio em uma sociedade, uma vez que tanto enfraquece a integração social quanto a 
regulação social (LESTER e YANG, 1997). A mesma ideia poderia ser aplicada ao desemprego, que 
implicaria na perda do contato e da atividade social, o que levaria ao rompimento dos laços sociais, e 
resultaria no suicídio  (PRETI, 2003). 

O suicídio varia geograficamente em diversas escalas. Durkheim usou o mapeamento das 
taxas de suicídio na França e na Europa para embasar a sua teoria. No mundo, os países do Leste 
Europeu e Rússia apresentam as maiores taxas, seguidos pelos países asiáticos (WHO, 2014). No 
contexto global as taxas no Brasil são consideradas baixas. Em 2010, os estados Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina apresentaram as maiores taxas (BANDO e LESTER, 2014). No estado de Minas 
Gerais, a região central e sul apresentaram as maiores incidências (BANDO, LESTER et al., 2015). 
Na cidade de São Paulo, de 1996 a 2005, estudo ecológico identificou um agrupamento de risco ao 
suicídio, formado por 18 distritos das regiões centro, centro sul e oeste com Risco Relativo (RR) de 
1,66. Foi identificado também um agrupamento de proteção (RR = 0,78) formado por 14 distritos, a 
maioria da região sul da cidade. O estudo também detectou associação direta do suicídio com 
variáveis sociodemográficas como pessoas solteiras, migrantes, católicas, com elevada renda, 
corroborando a teoria de Durkheim adaptada à realidade paulistana (BANDO e BARROZO, 2010). O 
objetivo do presente estudo é atualizar o estudo prévio, ou seja, analisar o padrão espacial do 
suicídio na cidade de São Paulo para o período de 2006 a 2014. 
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Métodos 
 
Área de estudo 
 

A cidade de São Paulo está localizada numa latitude aproximada de 23˚ 21’ S e longitude de 
46˚ 44’ W, atravessada pelo Trópico de Capricórnio. É uma grande metrópole que possui um elevado 
grau de urbanização, com uma população estimada acima de 11 milhões de habitantes pelo último 
censo, sendo uma das maiores cidades do mundo (IBGE, 2016). A figura a seguir apresenta o 
município de São Paulo formado por seus 96 distritos administrativos (Figura 1).  

 
Figura 1 – Mapa de localização da cidade de São Paulo 

 
A cidade apresenta o maior Produto Interno Bruto de todos os municípios do Brasil, e ao 

mesmo tempo grandes desigualdades sociais. A concentração de renda é evidente. O mapa a seguir 
apresenta a distribuição da renda, pelo percentual de pessoas que recebem salário acima de 10 
salários mínimos. Os distritos Jardim Paulista e Moema da zona oeste apresentam o percentual 
elevado, acima de 27,0%. E contrastam com Cidade Tiradentes e Lajeado, na região leste 2, onde o 
percentual não chega a 0,1% da população (Figura 2). É nítido o contraste do centro, centro sul e 
oeste com o extremo leste e sul da cidade. 
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Figura 2 – Distribuição de renda na cidade de São Paulo. 

 
Base de dados 
 

Os dados demográficos foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2016). Dados de mortalidade foram extraídos do Programa de Aprimoramento dos Índices de 
Mortalidade (PRO-AIM, 2015). As mortes por suicídio correspondem aos códigos “X60 a X84 – lesões 
autoprovocadas voluntariamente” de acordo com a Décima Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10). Foram definidas 9 faixas etárias, de acordo com as faixas propostas pela Organização 
Mundial da Saúde (0-4; 5-14; 15-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; 65-74; +75 anos). Dados referentes à 
população total da cidade, separados por gênero e na mesma faixa etária, foram obtidos no mesmo site. 

 
Análise Geoestatística 
 

O teste de varredura espacial utilizado discrimina os casos por gênero, faixa etária, ano e 
distrito de ocorrência. O teste foi realizado com o programa SaTScan (KULLDORFF e 
INFORMATION_MANAGEMENT_SERVICES_INC, 2010). A hipótese testada foi a de que no 
município de São Paulo, em alguns distritos deveria apresentar maiores taxas de suicídio e em outros 
menores do que o valor esperado. O teste aplicado foi do tipo bi-caudal. Assim, a hipótese nula 
correspondeu a: 
H0: o número de óbitos em cada distrito é proporcional à população em risco num determinado tempo 
em cada local. 
E a alternativa: 
Ha: o número de óbitos em cada distrito é desproporcional (elevado ou reduzido) à população em 
risco num determinado tempo em cada local. 

O modelo probabilístico foi do tipo Poisson, assumindo que a distribuição do número de casos 
em cada região geográfica era homogeneamente distribuída. O ajuste da ausência de 
homogeneidade na população foi atingido condicionando-se o número total de óbitos observados 
para calcular o número esperado de óbitos para cada localidade. Idade e sexo entraram na análise 
como co-variáveis. A estatística de varredura espacial estabelece uma janela circular de tamanhos 
variáveis do mapa e permite que seu centro se mova de forma que, para uma dada posição e 
tamanho, a janela inclua um conjunto diferente de vizinhos próximos. Se a janela incluir o centroide 
de um vizinho, então, toda a área do distrito é considerada inclusa. Como a janela se move passando 
por todos os centroides, seu raio varia continuamente de zero ao raio máximo, que nunca inclui mais 
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do que 50% da população total. O método cria um grande número de janelas circulares diferentes, 
cada uma contendo um conjunto de vizinhos. A função de probabilidade é maximizada sobre todas as 
janelas, identificando a janela que constitui o agrupamento mais provável. A razão de probabilidade 
para esta janela é anotada e constitui o teste estatístico da razão de probabilidade máxima. Sua 
distribuição sob a hipótese nula e seu valor de p simulado correspondente é obtido pela repetição do 
mesmo exercício analítico, num grande número de réplicas aleatórias (9.999) do conjunto de dados 
gerados sob a hipótese nula, numa simulação do tipo Monte Carlo. A hipótese de nulidade foi 
rejeitada quando p<0,02 para identificação dos agrupamentos.  

 
Mapas  
 

A análise exploratória da distribuição espacial das variáveis foi realizada por meio de mapas 
temáticos, elaborados pelo método cartográfico coroplético. Os intervalos de valores situados nas 
legendas foram gerados pelo método dos quantis. Foi utilizado o programa ArcGIS 10.1 para a 
elaboração dos mapas temáticos. 
 
 
Resultado e discussão 
 

A figura a seguir apresenta a distribuição da taxa de mortalidade por suicídio por distrito na 
cidade de São Paulo, em dois períodos: 1996 a 2005 e 2006 a 2014 (Figura 3). Para o primeiro 
período, pode-se observar que as maiores taxas encontram-se nos distritos da zona central e centro 
sul da cidade. As menores taxas ocorreram na periferia, na zona sul, extreme leste. Para o período 
de 2006 a 2014 a distribuição é semelhante em alguns aspectos. O centro continua com as maiores 
taxas, em outras áreas houve alterações. Na zona oeste, por exemplo, nota-se aumento nos distritos 
Jaguaré e Butantã, com taxas no intervalo de 5,6 a 10,2 suicídios por 100 mil habitantes. Jaçanã ao 
norte e Perus a noroeste também apresentaram taxas no mesmo intervalo. Inversamente, a leste 
(zona leste 1), Água Rasa, Moóca, São Lucas e Vila Formosa taxas variaram de 2,6 a 3,8 casos por 
100 mil habitantes, no segundo período. 

 

 
Figura 3 – Distribuição das taxas de suicídio na cidade de São Paulo em dois períodos: 1996 a 2005 
e 2006 a 2014 
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No período de 2006 a 2014 ocorreram 4546 suicídios na cidade de São Paulo, 

correspondente a uma taxa de 4,8 casos por 100 mil habitantes. A figura a seguir apresenta o 
resultado do teste de varredura espacial (Figura 4). Houve uma alteração, no novo agrupamento. O 
agrupamento de risco manteve-se no centro, porém teve a área reduzida. No primeiro período o 
agrupamento era formado por 18 distritos, no segundo período passou para 10. Os distritos que antes 
faziam parte do agrupamento de risco perderam significância estatística: centro (Liberdade, 
Cambuci), leste 1 (Brás), centro sul (Vila Mariana, Moema), oeste (Alto de Pinheiros, Morumbi, Itaim 
Bibi). O novo agrupamento de risco é formado pelas respectivas zonas e distritos: centro (Sé, 
República, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Bela Vista), oeste (Barra Funda, Perdizes, 
Pinheiros, Jardim Paulista). Houve uma pequena diminuição no risco relativo (RR) desse 
agrupamento, de 6%.  

O agrupamento de proteção, antes formado por 14 distritos da zona sul, agora é composto 
pelas respectivas zonas e distritos: centro (Cambuci), leste 1 (Água Rasa, Aricanduva, Carrão, 
Cursino, Ipiranga, Moóca, Sacomã, São Lucas, Sapopemba, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Prudente), 
leste 2 (Arthur Alvim, Cidade Lider, Parque do Carmo, São Mateus, Vila Matilde). Houve aumento do 
RR para esse agrupamento de proteção em 5%, ou seja, está 5% menos protegido. 
  

 
Figura 3 – Agrupamentos de Risco e Proteção ao suicídio na cidade de São Paulo em dois períodos: 
1996 a 2005 e 2006 a 2014 
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A distribuição de renda para o ano de 2010 (figura 2) é muito semelhante ao ano de 2000 

(BANDO e BARROZO, 2010). A comparação do mapa da renda de 2010 com o agrupamento de risco 
de 2006 a 2014 sugere uma relação direta entre essas duas variáveis, ou seja, resultado semelhante 
ao estudo com dados de 1996 a 2005 (BANDO e BARROZO, 2010). Infelizmente não foi encontrado 
estudo no Brasil no mesmo nível de agregação, ou seja, estudos ecológicos que usaram distritos ou 
bairros como unidades de análise. Nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, utilizando os dados 
dos municípios, os resultados foram semelhantes, os estudos sugerem associação do suicídio com 
alto nível socioeconômico  (BEZERRA FILHO, WERNECK et al., 2012; BANDO, LESTER et al., 
2015). Já no Rio Grande do Sul o suicídio foi associado inversamente ao nível de escolaridade 
(FARIA, VICTORA et al., 2006). Esses estudos utilizam a mesma ideia, porém a metodologia pode 
variar, desde o indicador sociodemográfico, análise espacial, até a técnica para medir as 
associações.  

O presente estudo possui algumas limitações. Existe uma característica inerente à 
metodologia do estudo ecológico. Denomina-se falácia ecológica atribuir ao indivíduo associações 
encontradas em populações. O estudo ecológico é importante, pois abre o caminho para novas 
pesquisas e hipóteses. O estudo ecológico também é útil quando a prevenção ou intervenção ocorre 
ao nível do agregado populacional. Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado em 
base territorial. Outra limitação está relacionada com o registro de dados e eventuais erros de 
classificação na declaração de óbito. Diferentes procedimentos, bem como práticas culturais e sociais 
provavelmente devem ter um impacto sobre registros de morte e podem levar a uma má classificação 
(WHO, 2002; HAWTON e VAN HEERINGEN, 2009).  

 
 

Considerações finais 
 

O padrão espacial do suicídio na cidade de São Paulo para o período de 2006 a 2014 
apresentou modificações em relação ao período anterior de 1996 a 2005. O agrupamento de risco 
continua no centro da cidade, porém teve a área reduzida. O agrupamento de proteção que antes se 
localizava na zona sul, agora se situa principalmente nas zonas leste 1 e leste 2. O padrão espacial 
sugere associação direta do agrupamento de risco ao suicídio com a renda. Outras variáveis 
sociodemográficas como estado civil, migração, religião poderão ajudar a explicar o novo padrão 
espacial do suicídio na cidade de São Paulo. 
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Resumo 
Este texto tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre os possíveis nexos entre 
participação da sociedade e o desempenho do Sistema Único de Saúde, tomando como referência 
empírica os municípios de Uberlândia e Juiz de Fora. Utiliza-se da pesquisa documental, com 
enfoque  quantitativo, com dados socioeconômicos do IBGE, banco de dados do Ministério da Saúde 
(DATASUS),  indicadores do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), e dados 
do Sistema  de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde. Os conselhos de saúde 
deveriam/poderia ter um papel importante na mudança do modelo de atenção de atenção à saúde 
que ainda destina a maior parte de seus recursos para a média e alta complexidade, influenciado de 
forma mais incisiva as políticas de saúde, tendo em vista que o orçamento para o setor é definido no 
âmbito dos conselhos municipais.  Assim sendo, pode-se inferir que os conselhos municipais 
apresentaram um papel limitado  na formulação das políticas de saúde.  
 
Palavras-chave: participação social; desempenho do SUS; serviços de saúde.  

 
 
Abstract 
This text aims to present some reflections on the possible links between the participation of society 
and the performance of the Unified Health System, taking as an empirical reference the municipalities 
of Uberlândia and Juiz de For a located in the state of Minas Gerais – Brazil . It uses documentary 
research, with a quantitative approach, with socioeconomic data from IBGE, database of the Ministry 
of Health (DATASUS), indicators of the Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde) (IDSUS), 
and data from the Councils of the  System of health. Health councils should and could play an 
important role in shifting the health care model, but still allocates most of its resources to medium and 
high complexity services.  There was no incisive influence on health policies, in view of that the budget 
for the sector is defined within the municipal councils. Thus, it can be inferred that municipal councils 
had a limited role in the formulation of health policies.  
 
Keywords: social participation; SUS performance; health services. 
 
 
Introdução  

 
O meio acadêmico acompanhou a trajetória de implementação e consolidação do Sistema 

Único de Saúde, produzindo relevante produção científica em diversas áreas do conhecimento. 
Entretanto, ainda há poucos estudos que procurem avaliar a efetividade dessas instituições 
participativas.    

Este texto tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre os possíveis nexos entre 
participação da sociedade e o desempenho do Sistema Único de Saúde, tomando como referência 
empírica os municípios/cidades de Uberlândia e Juiz de Fora.  

A escolha desses municípios/cidades se deve a sua grande importância, como polos de 
crescimento econômico e de prestação de serviços de saúde, podendo ser apontados como as  duas 
principais cidades médias de Minas Gerais.  

Há exemplos de práticas participativas bem sucedidas em cidades de porte médio, já que 
“essas cidades têm maior capacidade tributária e um pouco menos visibilidade na luta política 
nacional, aumentando, assim, a capacidade de gerar experiências bem   sucedidas”.  (AVRITZER, 
2010, p. 17). 
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A hipótese norteadora desse estudo baseia-se na ideia de que os municípios com maior grau 

de institucionalização da participação são aqueles com maior propensão às políticas públicas 
redistributivas e maior aprimoramento da gestão local.  

Deve-se ressaltar que nos estudos das políticas públicas municipais é bastante comum que 
os conceitos de cidade e município aparecem como sinônimos, e às vezes de forma confusa. Isto 
está relacionado à tradição conceitual oficial de cidade no país que privilegia a dimensão político-
administrativa (cidade como sede do município), bem como a questão dos dados sobre políticas 
públicas, como os de saúde, serem disponibilizados na escala municipal. Além disso, muitas das 
políticas públicas estão associadas ao fato de em muitos dos casos a maior parte da população estar 
concentrada nas cidades.  

 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

Este estudo utiliza-se da pesquisa documental para caracterizar os conselhos municipais de 
saúde, bem como o desempenho do SUS. O Plano Municipal de Saúde dos dois municípios foi uma 
referência importante.  

Nosso enfoque  é predominantemente quantitativo, focado em levantamento de dados 
socioeconômicos do IBGE, banco de dados do Ministério da Saúde (DATASUS), e indicadores do 
Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS). O IDSUS foi composto a partir de um 
conjunto de dados socioeconômicos e de saúde, cobrindo o período de 2007-2010. É composto por 
14 indicadores relacionados ao acesso potencial ou obtido, e 10 referentes à efetividade dos serviços 
de saúde, contemplando os diferentes níveis de complexidade.    Seus dados foram divulgados em 
2012. O detalhamento da metodologia de composição desses indicadores pode ser vistos com mais 

detalhes no site <www.idsus.saude.gov.br>. 
Os dados sobre os conselhos municipais de saúde foram colhidos do Sistema de 

Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS), de responsabilidade do Conselho Nacional de 
Saúde e Ministério da Saúde, e são referentes a 2014, e informações adicionais foram coletadas nos 
sites das prefeituras e algumas publicações acadêmicas versando sobre a temática.  
 
 
Resultados  

 
Bispo Jr. e  Gerschman (2013) destacam que o Brasil tornou-se referência no debate 

internacional sobre reforma democrática, tendo em vista o aumento significativo de novas 
experiências participativas. Dentre os diferentes mecanismos participativos implantados no país, o 
orçamento participativo (OP), os conselhos gestores de políticas públicas e as conferências podem 
ser apontados como os mecanismos mais consolidados. 

Segundo Wampler (2010), a gestão participativa ganha relevo na sociedade brasileira tendo 
em vista que os tradicionais mecanismos de interação Estado e sociedade civil – partidos políticos e 
poder legislativo – apresentam muitas fragilidades, colocando o executivo municipal como o principal 
ator político. Assim sendo, 

 
Na ausência de um sistema partidário forte e na presença de um legislativo fraco e 
fragmentado, a gestão participativa ocupa, agora, um papel crucial na filtragem das 
demandas emergentes das comunidades organizadas. As autoridades do governo e 
os líderes comunitários usam a gestão participativa como parte de um processo de 
sinalização, por meio do qual as ideias e os problemas podem ser compartilhados. 
Novos atores políticos, gerados pela gestão participativa, são aqueles criados para 
intermediar a relação entre as elites políticas (prefeitos, secretários) e os cidadãos 
comuns; esses intermediários são funcionários de médio escalão do governo e 
líderes comunitários, que trabalham em conjunto para resolver problemas sociais e 
políticos. (WAMPLER, 2010, p. 396). 

  
Dagnino (2002, p. 299) rebate as críticas negativas dos analistas dos processos participativos 

no Brasil destacando que  
 
 
 

http://www.idsus.saude.gov.br/
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[...] o acesso à formulação de políticas públicas por parte da sociedade civil e dos 
movimentos sociais se constituiria não apenas na “penetração” do Estado pela 
sociedade, na expressão de Tarso Genro (1995), mas na “infiltração” de um outro 
projeto político, ainda incapaz de chegar a exercer a hegemonia pelas vias eleitorais 
convencionais do regime democrático representativo. Se efetivamente  esta for a 
ideia implícita nessas análise críticas, ela pecaria não só por, mais uma vez, 
homogeneizar equivocadamente a sociedade civil, que está longe de expressar um 
projeto político único, mas também por conferir um peso desmesurado aos espaços 
de participação como instrumentos centrais da construção hegemônica. Mas ainda, 
essa ideia suporia a existência de um projeto político alternativo já capaz de articular 
as demandas fragmentadas, setorializadas, pontuais, emergenciais, que 
caracterizam hoje a atuação da sociedade civil.  

 
Dagnino (2002, p. 300) ainda nos chama a atenção para o fato de que  
 

a ênfase na constituição do interesse público no interior dos espaços de formulação 
de políticas públicas (e fora deles) pode contribuir para combater tendência notória 
no Brasil hoje, que é a crescente despolitização da participação da sociedade civil. 
Assim, seu envolvimento com as políticas públicas, no quadro da confluência 
perversa que mencionamos acima, tende a fazer com que as tarefas da gestão do 
Estado passem a tomar o lugar – e esgotar o significado – da política. Resgatar e 

reforçar esse significado, na disputa, no debate e na deliberação em torno da 
constituição do interesse público, é tarefa fundamental da sociedade civil. 

 
 

O setor da saúde foi pioneiro na difusão dos conselhos gestores de políticas públicas na 
esfera estadual e municipal. Praticamente todos os municípios brasileiros possuem conselho de 
saúde, criados a partir do início dos anos 1990, tendo em vista a sua obrigatoriedade para repasses 
financeiros do governo federal por meio do Ministério da Saúde. Eles refletem os avanços, 
contradições e conflitos da sociedade brasileira, não podendo ser responsabilizados por todos os 
problemas que afetam o setor da saúde.  

Conforme destacam Pires e Vaz (2010, 260), a literatura acadêmica sobre participação social 
aponta  a importância do desenho institucional e dos procedimentos formais na efetividade 
deliberativa, com estudos que 
 
 Indicaram que a existência de normas que garantam o poder de agenda dos 

participantes, a existência de câmaras técnicas, composições paritárias e a 
possibilidade de participantes serem eleitos presidentes dos conselhos 
afetam em grande medida o potencial deliberativo e a efetividade da 
participação nesses espaços institucionalizados.  

 
Almeida (2013) destaca que a partir do balanço da produção acadêmica sobre participação 

social no Brasil, é possível contabilizar um saldo bastante positivo, levando-se em conta a magnitude 
e riqueza dos dados empíricos disponibilizados, o desvendar do modus operandi das instituições 
participativas, e um rico processo de renovação do debate teórico sobre democracia.  

Historicamente nunca houve tradição em avaliação de políticas públicas no Brasil, sendo os 
anos 1980 um marco importante de mudança dessa trajetória, tendo em vista o contexto de crise da 
dívida externa e estancamento do ciclo de crescimento econômico no país (COSTA; CASTANHAR, 
2003). 

Conforme destacam Costa e Castanhar (2003, p. 971), a avaliação de programas públicos 
torna-se uma questão fundamental tendo em vista o aprofundamento da crise fiscal e escassez de 
recursos no setor público. Assim sendo, 
 

A avaliação sistemática, contínua e eficaz desses programas pode ser um 
instrumento fundamental para se alcançar melhores resultados e proporcionar uma 
melhor utilização e controle dos recursos neles  aplicados, além de fornecer aos 
formuladores de políticas sociais e aos gestores de programas dados importantes 
para o desenho de políticas mais consistentes e para a gestão pública mais eficaz. 

 

Essa dimensão histórica explica, em parte, as grandes resistências de gestores e 
profissionais de saúde com a implantação do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde em 
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2012, por parte do Ministério da Saúde. A partir de então, um conjunto de trabalhos acadêmicos tem 
se debruçado sobre as potencialidades e limitações desse indicador, tais como os realizados por 
Oliveira (2014),  Portlhak, Raffaelli e Scarpin (2013), dentre outros.  

O município de Uberlândia localizado na porção oeste do estado de Minas Gerais, região do 
Triângulo Mineiro possui 669.672 habitantes segundo IBGE, e se destaca pela importância do 
comércio atacadista, abrigando a maior empresa do setor na América Latina. Também possui um 
setor agroindustrial, com empresas no setor de carnes, óleos vegetais e processamento de grãos e 
legumes. Suas vantagens locacionais podem  ser avaliadas a partir 
 

das políticas públicas estabelecidas  que induziram e induzem a 
especialização do território, evidenciada na infraestrutura(rodoviária, 
ferroviária e aeroportuária), nos serviços de apoio, nos sistema de 
transportes e telecomunicações que compõe sua rede de interações 
espaciais no nível regional e nacional; da especialização produtiva, gestora 
e tecnológica das instituições privadas que atuam no segmento de 
transportes (em especial, das empresas do comércio atacadista). (SOARES 
et al, 2010, p. 187).  

 
Juiz de Fora, por sua vez, localiza-se no sudeste de Minas Gerais, na Zona da Mata Mineira, 

fazendo divisa com o estado do Rio de Janeiro, contando com 559.936 habitantes, tendo o setor de 
serviços, comércio e atividade industrial como os mais dinâmicos. O setor agropecuário tem pequena 
importância na composição das receitas municipais. A partir dos nos 1990, procurou ampliar e 
diversificar seu parque industrial, coadunando-se com as novas lógicas da reestruturação produtiva. 

A implantação da Mercedes-Benz, e empresas do setor siderúrgico e metalúrgico foram 
iniciativas estimuladas pelo poder público para dinamizar a economia local.  

A sua localização estratégica entre as cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, 
além de ser cortada por boas redes de transportes potencializam o desenvolvimento de atividades 
ligadas à logística de transportes. 

A guerra fiscal com o estado do Rio de Janeiro tem impactado negativamente o crescimento 
econômico  de Juiz de Fora e Zona da Mata. Segundo Rodrigues (2013, p. 143) 

Embora a cidade se mantenha como a quinta mais rica do estado, sua participação na 
geração de riqueza caiu de 2,75% para 2,37% entre 2004 e 2010, movimento inverso ao de outras 
cidades mineiras como Uberlândia, por exemplo. Em 2004, Juiz de Fora respondia por 2,5% do Valor 
Adicionado Industrial de Minas Gerais, e em 2010 por 1,9%, evidenciando fragilidade do setor quando 
comparado a outros municípios que também apresentaram maior crescimento.  

Na tabela 1 são apresentados alguns indicadores socioeconômicos selecionados que 
apontam algumas dessas diferenças entre os dois municípios. Em função do maior dinamismo 
econômico de Uberlândia seu PIB e seu Valor adicionado bruto a preços corrente em 2014 é mais 
que o dobro de Juiz de Fora.  
 

Tabela 1 – Alguns indicadores socioeconômicos municipais selecionados 

Indicadores     Municípios 

Juiz de Fora Uberlândia 

População estimada 2016 559.936 669.672 

IDHM 2010 0,778 0,789 

PIB a preços correntes 2014 (R$ 1.000) 13.720.279 28.342.162 

PIB per capita 2014 24.913,80 43.291,56 

Valor adicionado bruto a preços corrente 
(R$ 1.000) 2014 

11.989.186 28.342.162 

N
o
 de empresas 2014 20.235 26.788 

Salário médio mensal 2014 2,4 2,8 
 Fonte: IBGE (2016).  

 
Juiz de Fora e Uberlândia são importantes centros de prestação de servidos de saúde, 

compondo um mix público e privado no atendimento ambulatorial e  internações hospitalares, com 
uma densa rede de equipamentos, e profissionais da saúde. São sedes de macrorregiões de saúde 
definidas no Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais, tendo atribuição na 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1568 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
prestação da atenção ambulatorial e internação de alta complexidade, e determinados ramos da 
média complexidade para os municípios vizinhos que integram a região de saúde sob sua jurisdição.  

Além disso, são centros que concentram instituições de ensino superior privadas e públicas 
(UFU e UFJF),  bem como unidades de Institutos Federais de Educação. As universidade federais 
das duas cidades tem um papel importante na rede de serviço do SUS, e são importantes centros de 
formação profissional na área da saúde.  

Como pode ser visto  por meio da tabela 2, Juiz de Fora possui maior tradição de participação 
em conselhos gestores de políticas, com valores próximos de Belo Horizonte, capital do estado e com 
um histórico consolidado de participação nas políticas públicas. Uberlândia, por sua vez, para o 
período em análise, 1997-2008, possui uma posição modesta.   
 

Tabela 2 - Número de conselhos em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia   
       2009 

Municípios Número  de conselhos por 
gestão 

Número 
médio de 
conselhos 1997-2000 2001-2004 2005-2008 

Belo Horizonte 21 24 28 24 

Juiz de Fora 20 22 25 22 

Uberlândia três 15 17 12 

   Fonte:  Avritzer (2010, p. 18).         Adaptação. 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia, foi estabelecido pela Lei 8.142 de 1990, 
possuindo  como principal objetivo o controle social. Das observações realizadas em algumas 
reuniões pode-se verificar o predomínio de atuações dos representantes dos usuários cujas falas são 
marcadas por denúncias de funcionamento inadequado das unidades de saúde, com pouca 
capacidade de discussão sobre as políticas de saúde. Apesar de muitas limitações, o CMSU exerce o 
seu papel no controle social da saúde pública no município. 

O conselho municipal de Juiz de Fora foi criado em 1992, consolidando amplas discussões 
sobre a política de saúde travada junto à sociedade ao longo de 1991, com destaque para a I 
Conferência Municipal de Saúde realizada neste ano.  

Na tabela 3, apresenta-se a composição dos referidos conselhos. Apesar do CMS de Juiz de 
Fora apresentar maior número de integrantes, destaca-se uma presença importante de gestores e  
prestadores de serviços. Atende-se a normatização paritária de representantes de usuários e demais 
membros.   

 
Tabela 3 – Composição dos Conselhos Municipais de Saúde de Juiz de Fora e      

 Uberlândia – 2014 
 

Segmentos Municípios 

Juiz de Fora Uberlândia 

Usuários 17 16 

Trabalhadores da Saúde 9 8 

Prestadores de Serviços 9 4 

Gestores 9 4 

Total 54 32 
 Fonte: SIACS (2016). 
 

Enquanto o Conselho Municipal de Uberlândia até o momento não possui um site próprio, o 
de Juiz de Fora apresenta um site bem estruturado com atas das reuniões (entre 200-2016), 
calendário de reuniões, composição comissões, relatórios das conferências de saúde, convocações, 
resoluções aprovadas (desde 1992) e o plano municipal de saúde. Isso revela compromisso com a 
transparência das ações e difusão de informações para o conjunto da sociedade local. Além disso, os 
conselhos locais de saúde, definidos a partir da área de abrangência das unidades básicas de saúde, 
existem desde os anos 1990, e são importantes instrumentos de descentralização de poder.  
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Inicialmente deve-se destacar que Juiz de Fora e Uberlândia na avaliação do IDSUS estão 

inseridos no grupo homogêneo 1, composto por 29 municípios com alto desempenho 
socioeconômico, médias condições de saúde e muita estrutura de alta e média complexidade. 
Entretanto, foram  incluídos no ranqueamento dos 10 municípios com as piores notas do referido 
grupo em 2011.  

Para cobertura da saúde bucal e consultas de pré-natal, as notas são parecidas, destacando-
se a diferença da cobertura das equipes básicas de saúde, conforme pode ser visto na tabela 4. Em 
2007,  Juiz de Fora possuía 80 equipes de estratégia saúde da família e Uberlândia, 40. Para 2016 os 
números eram respectivamente 94 e 44, evidenciando o pequeno avanço de Uberlândia nesse 
processo. 

 

Tabela 4 -  Nota IDUS do acesso potencial ou obtido na Atenção Básica  

Indicador  
 

 Juiz de Fora  Uberlândia 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de 
Saúde 

 5,22 2,87 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de 
Saúde Bucal 

 2,07 3,84 

Proporção nascidos vivos  de mães com 7 ou mais consultas 
de pré-natal 

 8,49 9,19 

Fonte: SIACS (2016). 

Uberlândia apresenta melhores notas para procedimentos ambulatoriais e internações de alta 
complexidade para não residentes indicando melhor posicionamento no cumprimento de sua função 
de polo de serviços deste tipo de atenção. Juiz de Fora é referência para 93 municípios de sua 
região, sendo possível que esta dimensão afete sua nota.  

As notas para procedimentos ambulatoriais selecionados de média complexidade para a  
população residente  também apresenta melhor desempenho para Uberlândia, bem como melhor 
nota para exames citopatológicos do colo do útero e exames de mamografia. Os procedimentos 
ambulatoriais de média complexidade realizados para não residentes apresentam notas que indicam 
deficiência para este quesito.  
 
Tabela 5 -  Nota IDSUS do Acesso obtido na Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Alta 
Complexidade, Referência de Média e Alta Complexidade e Urgência e Emergência –  2011  

Indicador Juiz de Fora Uberlândia 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 
a 59 anos e a população da mesma faixa etária 

4,80 7,38 

Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 
anos e população da mesma faixa etária  

2,40 6,01 

Razão de procedimentos ambulatoriais selecionados de média 
complexidade e população residente   

1,84 5,26 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade  e 
população residente    

6,16 5,84 

Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade 
selecionados e população residente   

5,18 5,51 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade  e 
população residente   

5,27 7,22 

Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente 9,32 8,54 

Proporção de procedimentos ambulatoriais de média complexidade 
realizados para não residentes 

3,76 3,39 

Proporção de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade 
realizados para não residentes 

5,41 1,19 

Proporção de internações de média complexidade realizadas para não 
residentes 

6,64 1,89 

Proporção de internações de alta complexidade realizadas para não 
residentes 

6,05 3,11 

Fonte: SIACS (2016). 

Os dois municípios apresentam boas notas para a efetividade na atenção básica (internações 
sensíveis à atenção básica, taxa de incidência de sífilis congênita e cura de casos novos de TB 
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pulmonar, novos casos de hanseníase, cobertura  e vacina tetravalente, e exodontia em relação aos 
procedimentos), indicando possíveis ações de efetivo acompanhamento dos pacientes. 
Juiz de Fora apresenta melhores notas na proporção de parto normal e óbitos em menores de 15 
anos, quando comparado a Uberlândia. Esta por sua vez, apresenta nota máxima nos óbitos nas 
internações por infarto agudo do miocárdio. 
 
Tabela 6 - Nota IDSUS da efetividade na Atenção Básica,  Média e Alta Complexidade e Urgência e 
Emergência –  2011  
 

Indicador Juiz de Fora Uberlândia 

Proporção de internações sensíveis à atenção básica 9,47 10,0 

Taxa de incidência de sífilis congênita 10,0 10,0 

Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar 
bacilífera 

10,0 8,77 

Proporção de cura de casos novos de hanseníase 10,0 10,0 

Cobertura com a vacina tetravalente em menores de 1 ano 9,41 10,0 

Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada 0,51 2,79 

Proporção de exodontia em relação aos procedimentos 10,0 8,42 

Proporção de parto normal 5,52 1,78 

Proporção de óbitos em menores de 15 anos nas UTI’s 8,29 7,78 

Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do 
miocárdio 

5,57 10,0 

Fonte: SIACS (2016).  

 
Com relação ao financiamento, por meio da tabela 7 pode-se contatar que houve maior 

proporção de gastos por habitante com saúde em Juiz de Fora, e as despesas com pessoal e com 
serviços de terceiros diminuíram nos dois municípios. As despesas com investimentos permaneceram 
com baixos percentuais, mas a participação com receitas próprias em saúde aumentaram ao longo 
do período, com percentuais acima do que preconiza a Emenda Constitucional 29/2000. As pressões 
da população pela melhor qualidade do atendimento, pode explicar em parte essa trajetória, mas 
também pode revelar diminuição dos os repasses financeiros das esferas estadual e federal, sendo 
obrigados a assumir maior parcela de responsabilidade de custeio.  
 

Tabela 7 – Despesas com saúde nos municípios de Juiz de Fora e Uberlândia  

Indicadores Juiz de Fora Uberlândia 

2002 2015 2002 2015 

Despesa total com saúde por habitantes sob 

responsabilidade do Município (em R$) 

208,26 931,84 118,61 792,69 

Participação da despesa com pessoal  40,41 31,33 24,20 11,93 

Participação da despesa com medicamentos  2,13 2,87 3,77 0,00 

Participação da despesa com serviços de terceiros 49,41 32,97 63,65 28,92 

Participação da despesa com investimentos 1,22 1,91 1,23 1,75 

Participação das transferências para a saúde  66,85 60,74 39,07 40,21 

Participação da receita própria aplicada em saúde 

conforme EC29/2000 

19,16 27,64 18,51 29,63 

Fonte: SIOPS (2016).  

 
Deve-se ressaltar que em Juiz de Fora em 2015, 77,74% das despesas estavam 

concentradas em assistência hospitalar e ambulatorial, e Uberlândia, 73,26%, ou seja, os dois ainda 
apresentam uma grande inversão de recursos na atenção de média e alta complexidade, que poderia 
ser diminuída com maiores aportes na atenção básica.  
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Conclusões  

 

Os conselhos de saúde deveriam/poderia ter um papel importante na mudança do modelo de 
atenção de atenção à saúde que ainda destina a maior parte de seus recursos para a média e alta 
complexidade, influenciado de forma mais incisiva as políticas de saúde, tendo em vista que o 
orçamento para o setor é definido no âmbito dos conselhos municipais.  

 Assim sendo, pode-se inferir que os conselhos municipais apresentaram um papel limitado 
na formulação das políticas de saúde.  

Apesar de Juiz de Fora apresentar um maior grau de institucionalização da participação, isso 
não significou uma maior efetividade da política de saúde, já que apresentou para alguns indicadores, 
notas menores que Uberlândia.  Estudos futuros devem aprofundar essas diferenças.   

A dinâmica econômica social e política mais dos dois municípios também deve ser 
considerada, tendo em vista a complexidade dos interesses envolvendo o setor da saúde, e os 
conselhos municipais não podem ser responsabilizados por tudo.  

No Plano Municipal de Juiz de Fora não há nenhuma menção à participação social, e 
especificamente sobre o conselho municipal de saúde, enquanto no de Uberlândia há um item 
específico para este tema. Tendo em vista que o plano é um instrumento norteador das políticas de 
saúde, é de estranhar a sua ausência em Juiz de Fora.  

Estudos sobre o IDSUS apontam a necessidade de incorporação e revisão de alguns 
indicadores, apontado a importância de incorporação da dimensão do financiamento, que é um dos 
gargalos do Sistema Único de Saúde.  

Deve-se também relativizar os resultados finais do IDUS divulgados em 2012, tendo em vista 
que possíveis melhoras do sistema de saúde nos dois municípios analisados neste ensaio podem ter 
ocorrido entre 2010 e 2016.  

Por último, deve-se reforçar o papel das universidades federais das duas cidades – UFU e 
UFJF – enquanto centros de formação de profissionais da saúde, especialmente do segmento dos 
médicos, mais comprometidos com a consolidação do Sistema Único de Saúde e com os 
mecanismos de participação social do setor da saúde.  
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Resumo 
Visando conhecer os aspectos epidemiológicos da dengue nos municípios de Buritizeiro e Pirapora, 
que compõem a Região de Saúde de Pirapora/MG, realizou-se um estudo de distribuição da doença 
na população. Os dados foram analisados mediante a utilização das informações disponíveis no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O estudo apresentou como objetivo geral avaliar a 
incidência da dengue nos municípios de Buritizeiro e Pirapora, entre os anos de 2012 a 2015. Os 
objetivos específicos foram: a) Investigar a incidência de dengue nos municípios de Buritizeiro e 
Pirapora, entre os anos de 2012 a 2015; b) Quantificar os casos confirmados de dengue nos 
municípios segundo faixa etária, raça, sexo e escolaridade. É um estudo quantitativo, descritivo e 
exploratório, com dados retrospectivos. Para o cálculo do coeficiente de incidência considerou-se os 
casos confirmados de dengue, entre os anos de 2012 a 2015. No município de Buritizeiro foram 
notificados 1.801 casos de dengue e confirmados 641 desses, sendo o maior número em indivíduos 
pardos, do sexo feminino, com nível de escolaridade ensino médio completo. Já no município de 
Pirapora foram notificados 3.267 casos e confirmados 1.977 desses, sendo o maior número em 
indivíduos do sexo feminino, pardos, com nível de escolaridade ensino médio completo. A infecção 
ocorreu em todas as faixas etárias, sendo mais frequentes em indivíduos de 20 a 49 anos de idade.  
Os municípios de Buritizeiro e Pirapora apresentaram incidências variáveis durante o período do 
estudo. O presente estudo servirá para elaboração de políticas públicas regionalizadas. 
 
Palavras chave: Dengue. Vigilância Epidemiológica. Epidemiologia. 
 

 

Abstract 
Aiming to know the epidemiological aspects of dengue in the municipalities of Buritizeiro and Pirapora, 
which compose the Region of Health of Pirapora / MG, a study of distribution of the disease in the 
population was carried out. The data were analyzed using the information available in the Notification 
of Injury Information System. The objective of the study was to evaluate the incidence of dengue in the 
municipalities of Buritizeiro and Pirapora between the years of 2012 and 2015. The specific objectives 
were: a) To investigate the incidence of dengue in the municipalities of Buritizeiro and Pirapora, 
between the years of 2012 to 2015; B) To quantify the confirmed cases of dengue in the municipalities 
according to age, race, sex and schooling. It is a quantitative, descriptive and exploratory study, with 
retrospective data. For the calculation of the incidence coefficient it was considered the confirmed 
cases of dengue, between the years of 2012 to 2015. In the municipality of Buritizeiro 1,801 cases of 
dengue were reported and 641 confirmed of these, being the largest number in brown individuals, 
female , With a high school education. In the municipality of Pirapora, 3,267 cases were reported and 
1,977 were confirmed, with the highest number in females, mulattos, with a high school education 
level. The infection occurred in all age groups, being more frequent in individuals from 20 to 49 years  
of age. The municipalities of Buritizeiro and Pirapora presented variable incidences during the study 
period. The present study will serve to elaborate regionalized public policies. 
 
Key works: Dengue. Epidemiological surveillance. Epidemiology. 
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Introdução 
 

Algumas doenças infecciosas foram reintroduzidas no Brasil a partir dos anos 80, dentre elas 
a dengue, cuja ocorrência têm se espalhado gradativamente pelo mundo afetando direta e 
indiretamente a vida de milhões de pessoas. Indiscutíveis têm sido os impactos desse problema no 
contexto econômico, social e de saúde da população (BRASIL, 2011). 

Os casos da dengue se mantêm prioritariamente em espaços urbanos, devido às condições 
sociais, culturais e políticas que permitem o estabelecimento da cadeia de transmissão vetorial. A 
rápida deterioração do quadro epidemiológico da doença tem forte associação com a baixa 
organização do espaço urbano que gera bolsões carentes de infraestrutura, de saneamento básico e 
de uma estrutura adequada de educação e de saúde pública ((TEIXEIRA et al.,  2014). 

A expansão das áreas de ocorrência da dengue no mundo e no Brasil está associada tanto à 
urbanização, sem a devida estrutura de saneamento, quanto à “globalização” da economia. Franca et 
al. (2004) sugerem a existência de uma “globalização” de vetores e agentes etiológicos. A 
globalização é um processo econômico e social que permite integrações entre os países 
representando um fator de progresso no capital, entretanto podendo gerar conflitos, como exemplo, a 
rápida difusão das doenças transmissíveis. Tanto a urbanização quanto a globalização contribuem 
não só para a dispersão ativa do Aedes aegypti, mas também para a disseminação dos vários 
sorotipos da doença.  

A dengue apresenta um padrão sazonal com maior número de casos ocorrendo no verão, 
devido ao aumento das chuvas e temperatura nessa estação. Entretanto, torna-se importante 
destacar que a doença pode ocorrer em qualquer localidade, sendo necessária apenas a existência 
de fatores condicionantes relacionados com a presença de uma população suscetível, presença do 
vetor e que o vírus seja introduzido (MONTEIRO et al., 2009). 

A dengue tem disseminação relacionada à existência de criadouros de mosquitos em 
espaços intra e peridomiciliares e o seu controle é condicionado pela eficácia das ações da Vigilância 
Entomológica e Epidemiológica de combate a focos do A. aegypti, sendo o método mais utilizado a 
aplicação de inseticidas. Contudo a eliminação desse mosquito não tem sido controlada de modo 
satisfatório (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1995). 

No Brasil as ações de educação em saúde têm sido realizadas permanentemente pelas 
equipes federais, estaduais e municipais de saúde, visando promover, principalmente, informações 
sobre a patologia, seus vetores e medidas preventivas (BRASIL, 2008). Entretanto, não têm 
promovido o empoderamento, ou seja, não são veiculadoras de mudanças comportamentais na 
população, não garantido a diminuição dos níveis de infestação dos vetores (CLARO et al., 2004). 

O estudo buscou investigar a incidência da dengue nos municípios de Buritizeiro e Pirapora 
ambos localizados no estado de Minas Gerais, mediante a caracterização do perfil epidemiológico 
dos casos da doença e da sua distribuição. 
 
Procedimentos Metodológicos 
 
 O Estado de Minas Gerais, no campo da Saúde, é dividido em 18 Superintendências 
Regionais de Saúde e 10 Gerências Regionais de Saúde. A Gerência Regional Saúde de Pirapora 
está situada ao Norte de Minas Gerais e atende a população de sete municípios, sendo eles: 
Buritizeiro, Ibiaí, Lassance, Pirapora, Ponto Chique, Santa Fé de Minas e Várzea da Palma. A 
população desta microrregião totalizava, em 2012, cerca de 139.700 habitantes (IBGE, 2012).  
 A área selecionada para o estudo compreendeu os municípios de Buritizeiro e de Pirapora, 
que tem respectivamente, 28.251 e 56.474 de população estimada. 

Primeiramente, foi realizado um estudo retrospectivo dos casos de dengue ocorridos nos 
municípios de Buritizeiro e Pirapora, entre os anos de 2012 a 2015, por meio de dados secundários 
do Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN). Posteriormente, foram investigados os 
casos de dengue ocorridos nos municípios. 

Foram incluídas neste estudo todas as pessoas pertencentes aos municípios de Buritizeiro e 
Pirapora que tiveram os casos de dengue notificados no SINAN, entre os anos de 2012 a 2015, 
sendo excluídos todos os casos de notificação compulsória da dengue não confirmado por critérios 
laboratoriais, conforme padronização do Ministério da Saúde. 

Dentre os campos de registro preenchidos na ficha do SINAN foram coletados os seguintes 
dados: faixa etária, raça, sexo e escolaridade, sendo as informações organizadas em planilhas no 
programa Microsoft Excel®. 
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Com base no número de casos apresentados nas fichas de notificação, os municípios foram 

avaliados quanto à incidência estimada da dengue de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde que são: até 100 casos, baixa incidência; entre 100 a 300 casos, média 
incidência e a partir de 300 casos, alta incidência (BRASIL, 2005). O coeficiente de incidência foi 
calculado pela razão entre o número de casos confirmados por ano e a população estimada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o dia 01 de Julho do respectivo ano. Como fator de 
multiplicação, a taxa foi ajustada para 100000 habitantes. 

As etapas do projeto foram realizadas em âmbitos municipais e estaduais, sendo garantindo 
em ambas o sigilo das informações e privacidade do sujeito.   

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sob número do parecer: 1.557.594. 
 
 
Resultados 
 

No período do estudo foram notificados 1.801 casos de dengue no município de Buritizeiro, 
sendo: 19 casos notificados no ano de 2012, 1.479 em 2013, 197 em 2014 e 106 em 2015, conforme 
figura 2. Houve um aumento de 7.684,21% nos casos notificados de dengue no ano de 2013 em 
comparação ao ano de 2012, uma diminuição de 86,68% das notificações do ano de 2013 para o ano 
de 2014 e posteriormente diminuição de 46,19% das notificações no ano de 2015 em comparação ao 
ano anterior  (Figura 1). 

 
 

Figura 1 Distribuição dos casos notificados de dengue no SINAN, referente ao município de Buritizeiro, estado de 
Minas Gerais, no período de 2012 a 2015. Fonte: SINAN/SVS/MS. Dados coletados em abril de 2017. 

 
Em Pirapora foram notificados 3.267 casos de dengue, nos anos de 2012 a 2015, com a 

seguinte distribuição: 99 no ano de 2012, 2.632 no ano de 2013, 46 no ano de 2014 e 490 no ano de 
2015 (figura 7). Em relação aos casos notificados no ano de 2013 observa-se que ocorreu um 
aumento de 32.558,58% no número das notificações em comparação ao ano anterior, posteriormente 
uma diminuição no ano de 2014 de 98,25% no número de notificações e no ano de 2015 um aumento 
de 965,21% nas notificações em comparação ao ano de 2014 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Distribuição dos casos notificados de dengue no SINAN, referente ao município de Pirapora, estado de 

Minas Gerais, no período de 2012 a 2015. Fonte: SINAN/SVS/MS. Dados coletados em abril de 2017. 
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No município de Buritizeiro foram confirmados 641 casos de dengue por critério clínico-

laboratorial (34,42%) do total de casos notificados (Figura 3). O maior quantitativo de casos 
confirmados foi no ano de 2013, correspondendo a 57,72% do total de casos confirmados. Ocorreu 
um acréscimo de 1.221,43% no ano 2013 quando comparado ao ano anterior, posteriormente uma 
diminuição de 59,19% em 2014 em comparação ao ano de 2013 e aumento de 26,49% no ano de 
2015 em comparação ao ano 2014. Do total de casos confirmados, houve predomínio em pessoas do 
sexo feminino (61,47%), nas faixas etárias de 20 a 49 anos (52,73%), raça parda (36,67%) e nível de 
escolaridade ensino médio completo (20,59%). 

No município de Pirapora foram confirmados 1.977 casos de dengue (63,52%) do total de 
casos notificados (Figura 3). O maior quantitativo de casos confirmados foi no ano de 2013, 
correspondendo a 91,29% do total. Houve um acréscimo de 5.369,70% no ano 2013 quando 
comparado ao ano de 2012, uma diminuição de 99% em 2014 em comparação ao ano anterior e 
aumento de 572,22% no ano de 2015 em comparação ao ano 2014. Do total de casos confirmados, 
houve predomínio também em pessoas do sexo feminino (61,25%), nas faixas etárias de 20 a 49 
anos de idade (48,16%), raça parda (73,29%) e com nível de escolaridade ensino médio completo 
(17,09%). 

Dos casos confirmados ocorridos entre os anos de 2012 a 2015, 98,37% concentraram-se na 
zona urbana e 1,47% dos casos na zona rural. Nas fichas de notificação 0,6% dos casos 
apresentaram o campo residência como ignorado ou em branco. 

 

 

Figura 3: Casos notificados e confirmados, referentes aos municípios de Buritizeiro e Pirapora - MG, no período de 
2012 a 2015. Fonte: SINAN (2016). 

 

Observa-se que no município de Buritizeiro ocorreu uma elevação da incidência do ano de 
2012 para o ano de 2013 (1.172%) e posteriormente uma diminuição nos anos de 2014 (59,34%) em  
 comparação ao ano de 2013 e em 2015 (39,22%) em relação ao ano de 2014. Entretanto, apesar da 
diminuição da incidência nesses dois últimos anos, o município continuou sendo avaliado como 
sendo um município de alta transmissão para a dengue. 
  

 

Figura 4: Número absoluto de casos de dengue confirmados e a incidência estimada dos casos, referente ao 
município de Buritizeiro, no período de 2012 a 2015. Fonte: SINAN/SVS/MS. IBGE. Dados coletados em agosto de 2016. 
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No município de Pirapora também foram observadas variações nas incidências dos casos de 

dengue ao longo dos anos. Ocorreu elevação da incidência do ano de 2012 para o ano de 2013 
(5.211,48%), diminuição no ano de 2013 para o ano de 2014 (99,01%) em relação ao ano de 2013 e 
novamente aumento na incidência no ano de 2014 para o ano de 2015 (571,88%).  

 

 
Figura 5: Número absoluto de casos de dengue confirmados e a incidência estimada dos casos, referente ao 

município de Buritizeiro, no período de 2012 a 2015. Fonte: SINAN/SVS/MS. IBGE. Dados coletados em agosto de 2016. 

 

Ao comparar os casos confirmados de dengue nos dois municípios, foi observado que o 
município de Pirapora apresentou maior quantidade de casos, com exceção ao ano de 2014. 
Entretanto, ao realizar uma análise comparativa da incidência estimada, nota-se que o município de 
Buritizeiro apresentou maior incidência dos casos de dengue em todos os períodos do estudo, com 
exceção ao ano de 2013.  

Ao comparar os casos confirmados de dengue nos dois municípios no período do estudo, foi 
observado que o município de Pirapora apresentou maior quantidade de casos, com exceção ao ano 
de 2014. Entretanto, ao realizar uma análise comparativa da incidência estimada, nota-se que o 
município de Buritizeiro apresentou maior incidência dos casos de dengue em todos os períodos do 
estudo, com exceção ao ano de 2013 (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Análise comparativa da incidência estimada dos casos de dengue, referente ao município de Buritizeiro e Pirapora, no 
período de 2012 a 2015. Fonte: SINAN/SVS/MS. IBGE. Dados coletados em agosto de 2016. 

 
Entre os anos de 2012 a 2015, ocorreram dois óbitos pelo agravo notificado da dengue por 

local de residência, sendo um óbito na semana epidemiológica dois no município de Buritizeiro e um 
óbito na semana epidemiológica oito no município de Pirapora, ambos ocorridos no ano de 2013. 

Quanto à execução das ações descentralizadas mediante a pactuação do Projeto de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde, foram observados que ambos os municípios não cumpriram 
100% das metas pactuadas, no período estudado. 
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Com relação ao total de imóveis visitados nas ações de rotina, o município de Buritizeiro 

executou seis ações (66,66%), em comparação com as nove ações que foram avaliadas. Já o 
município de Pirapora executou sete ações (87,57%), dentre as oito ações avaliadas no 
mesmoperíodo. Nas ações 1.7 e 1.13 para garantir a cobertura adequada das visitas domiciliares 
realizadas pelos Agentes Comunitários de Endemias para o controle da Dengue o município de 
Buritizeiro executou cinco ações (71,42%), dentre as sete avaliadas no período. O município de 
Pirapora executou seis ações (85,71%), correspondentes a sete ações avaliadas. Destaca-se que as 
ações avaliadas como não se aplica, não foram contabilizadas, conforme notas técnicas publicadas 
pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 

 
 
Discussão 

 
Os dados disponíveis mostram que a dengue foi constatada nos quatro anos estudados, 

sendo que tanto as notificações quanto o número de casos confirmados da doença foram superiores 
no ano de 2013 quando comparado aos outros anos.  Situação compatível com o cenário nacional, 
conforme boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; BRASIL, 
2015; BRASIL, 2016). No Brasil, do total de casos prováveis, o ano de 2013 apresentou o maior 
quantitativo, ou seja, 1.621.797 casos em comparação aos anos de 2012 e 2014, seguidos pelo ano 
de 2015 (1.587.080 casos) (BRASIL, 2015). 

Ao analisar os casos notificados no município de Buritizeiro, entre os anos de 2012 a 2015, 
observa-se que 81,12% dos casos ocorreram no ano de 2013. Quanto ao município de Pirapora 
observa-se um padrão parecido, ou seja, 80,56% dos casos foram notificados no referido ano. De 
acordo com a SES/MG a mudança na gestão em 83% das prefeituras ocasionou a desmobilização de 
equipes de controle e vigilância o que pode ter acarretado na interrupção das ações, que devem ser 
realizadas em caráter permanente (MINAS GERAIS, 2013).  

Esse padrão de ocorrência da dengue também foi verificado no Estado de Minas Gerais e no 
Brasil. No estado de Minas Gerais, dos 700.825 casos prováveis da doença, o ano de 2013 
apresentou valores superiores aos anos de 2012, 2014 e 2015, sendo de 414.593 casos (59,15%) 
(MINAS GERAIS, 2016). Do total de casos prováveis da doença, foram confirmados 472.175, sendo: 
22.105 de dengue clássico no ano de 2012, 368.387 no ano de 2013, 49.360 no ano de 2014 e 
32.323 no ano de 2015. Os casos confirmados no ano de 2013 representaram 78,01% do total de 
casos (MINAS GERAIS, 2015). Conforme divulgação da SES-MG, vários fatores influenciam neste 
resultado, como índice de chuvas, população suscetível, desastres naturais e baixo envolvimento da 
população na rotina de vistorias. É de fundamental importância a participação da população no 
controle da dengue. . As pesquisas apontam que mais de 80% dos focos de Aedes aegypti 
encontram-se dentro dos domicílios (Minas Gerais, 2013). 

No estudo sobre a descontinuidade política e provisão de Saúde Pública que contempla os 
casos da dengue nos municípios brasileiros, o mesmo descreve que a partir do terceiro ano de 
mandato do novo prefeito, ocorre um impacto significativo no aumento do número de casos 
confirmados da doença no município, corroborando a hipótese de que a ruptura causada pela 
descontinuidade política compromete a provisão de serviço de saúde pública municipal no Brasil 
(GANDOUR, 2011).   

 A presença de um novo gestor ou a renovação da equipe técnica e de agentes de campo 
poderia causar perda de conhecimento específico, caso a qualificação, a experiência e a prática do 
pessoal recém-alocado sejam inferiores àquelas da equipe anterior. Atribui-se a essa questão 
também o efeito da sazonalidade da dengue e a dinâmica de transmissão do vírus. A continuidade ao 
longo de dois mandatos consecutivos parece também melhorar a situação epidemiológica da dengue 
(GANDOUR, 2011).   

Apesar de a dengue acometer indivíduos de ambos os sexos, alguns estudos mostram maior 
incidência entre as mulheres. Esse padrão foi observado para os municípios de Buritizeiro e Pirapora, 
onde os casos de dengue confirmados foram predominantes no gênero feminino. Destaca-se que o 
município de Buritizeiro possui mais homens que mulheres. Em tal município, o sexo masculino 
representa 50,25% da população e o sexo feminino 49,75% (IBGE, 2016). Já no município de 
Pirapora a população feminina é superior à população masculina. O sexo feminino representa 51,01% 
da população e o sexo masculino 48,99% (IBGE, 2016).  O maior acometimento dos casos de 
dengue em mulheres no município de Pirapora pode ter relação com fato de que o mesmo possui 
uma população feminina superior à masculina.  
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Passos et al. (2004) em estudos sobre a ocorrência da dengue realizados no município do 

Rio de Janeiro e na Colômbia observaram uma razão homem-mulher de 0,69: 1 e 0,8: 1, 
respectivamente. Já Cardosoet al. (2011) estudando a dengue na região sudeste do Brasil, entre os 
anos de 2000 a 2009, observaram também que o sexo feminino apresentou maior incidência, tanto de 
dengue clássica como de dengue grave. O 
mesmo foi encontrado por San Martín et al. (2010), em um estudo realizado na América que incluíram 
os países Brasil, Venezuela, Honduras e México.  

Segundo Vasconcelos (1993) uma das explicações para a diferença de ocorrência da 
dengueentre os sexos seria a maior permanência da mulher no intradomicílio ou peridomicílio, locais 
onde predominantemente ocorre a transmissão da doença. Já outros autores discutem que o maior 
número de casos notificados e confirmados em mulheres pode estar relacionado ao fato de que o 
homem procura com menor frequência os serviços de saúde, gerando, assim, uma quantidade menor 
de notificações e consequentemente, menor notificações da doença neste grupo (PINHEIRO et al., 
2002; FERNANDES; BERTOLDI; BARROS, 2009). Guerra-Silveira e Abad-Franch (2013) observaram 
que essa razão enviesada para formas graves entre mulheres está relacionada aos aspectos da 
resposta imune em mulheres em idade reprodutiva. Segundo esses autores, o viés não ocorre nem 
para crianças nem para idosos. 

São notificados casos dengues em todas as faixas etárias, entretanto, no município de 
Buritizeiro, houve predomínio dos casos notificados nas faixas etárias entre 20 a 49 anos de idade. 
No município de Pirapora, ocorreu a mesma situação nos anos de 2012 e 2013. No ano de 2014, os 
casos notificados de dengue concentraram-se nas faixas etárias entre 20 a 34 e 50 a 64 anos de 
idade e no ano de 2015, nas faixas etárias de 20 a 64 anos. Do mesmo modo, os casos confirmados 
de dengue acometem todas as faixas etárias, no presente estudo não foi diferente. A maior 
prevalência da doença ocorreu entre indivíduos nas faixas etárias de 20 a 49 anos de idade, o que 
corresponde a indivíduos adultos em idade produtiva. Esse padrão é observado em estudos que 
abordaram a dengue e seuperfil clínico-epidemiológico realizados na região das Américas 
(GUILARDE et al., 2008), Nicarágua e Brasil (RIBEIRO; SOUSA; ARAUJO, 2008; BRASIL, 2008). Já 
em estudo realizado por Oishiet al. (2006) na Ásia, houve predomínio na faixa etária pediátrica. 
Segundo Ribeiro, Souza, Araujo (2008) o maior número de casos de dengue no Brasil é observado 
frequentemente entre adultos, porém, Santos et al. (2009) descrevem que não existe um 
comportamento único de ocorrência de dengue por idade (SANTOS et al., 2009). Segundo Rocha 
(2011) o menor número de casos de dengueobservado em crianças pode ser explicado pela possível 
subestimação das ocorrências nessa faixa etária, devido ao fato da infecção geralmente apresentar 
quadro clínico de forma mais branda quando comparado aos adultos, podendo ser confundidas com 
outras doenças que também apresentam manifestações febris e exantemáticas. 

Pessoas de todas as idades são suscetíveis de adquirir esta infecção, contudo a maior 
incidência de casos nas faixas etárias mais elevadas é um padrão observado em áreas indenes logo 
após a introdução de um sorotipo do vírus (GONÇALVES; REBÊLO, 2004). 

Brito (2007) conclui que avaliar isoladamente as faixas etárias mais atingidas pela doença, 
não pode ser considerado um fator associado a formas mais graves da dengue, pois, pode 
apresentar variações entre regiões, diferentes epidemias e o período estudado. 

Com relação à raça, 49.60% do total de casos confirmados no município de Buritizeiro 
apresentaram na ficha de notificação o registro do campo como ignorado ou em branco, já no 
município de Pirapora 9.96%. Essa elevada porcentagem pode ser explicada se tratando de um 
campo não obrigatório ao preenchimento. Quando considerados os registros válidos, os indivíduos 
pardos corresponderam a 36.67% dos casos no município de Buritizeiro e 73.29% dos casos no 
município de Pirapora. Não há registros sobre a distribuição das populações dos dois municípios por 
raça e cor. Esse predomínio de indivíduos de etnia parda também foi observado nos estudos de 
triagem sorológica realizados por Vila Boas et al., (2011) e  nos estudos sobre a dengue na região 
central do Brasil, com prevalência de 56,20% (QUEIROZ, 2016). Já em estudos realizados por 
Blanton et al. (2008) e por Passos, Figueiredo (2011) a predominância dos casos foi em indivíduos da 
raça branca. Alfonso, Blanco Berta (2010) apontaram ainda que possa haver resistência genética de 
indivíduos negros ao vírus da dengue. 

O campo referente à escolaridade estava ignorado ou em branco em 27.61% dos registros do 
município de Buritizeiro e 35.61% daqueles registrados para o município de Pirapora, o que pode 
dificultar o conhecimento sobre o perfil epidemiológico das pessoas acometidas pela doença nas 
regiões, como já observado por Cardoso et al., (2011). Este fato chama a atenção para o desafio na 
busca do correto do preenchimento dos campos obrigatórios no SINAN, realizado pelos serviços de 
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abastecimento de dados. Este fato chama a atenção para o desafio na busca do correto do 
preenchimento dos campos obrigatórios no SINAN, realizado pelos serviços municipais de saúde. 

Quando considerados somente os registros válidos, a escolaridade mais frequente foi ensino 
médio completo. A relação entre dengue e fatores socioeconômicos é controversa entre os estudos 
disponíveis na literatura. Siqueira-Júnior et al. (2004) no estudo sobre a ocorrência de dengue no 
estado de Goiás, verificaram associação entre maior soroprevalência e falta de escolaridade Já 
Mondini, Chiaravalloti (2007) estudando a ocorrência de dengue em uma região do noroeste paulista, 
entre 1992 e 2008, observaram maior incidência em agrupamentos de melhor nível socioeconômico. 

Casali et al. (2004) relatam que após uma epidemia de dengue ocorre uma considerada 
queda do número de casos, porém, o vírus não deixa de circular na população. Essa redução do 
número de casos foi observada em ambos os municípiosdo presente estudo, nos anos de 2014 e 
2015. A classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que lugares com mais de 300 casos 
da doença por 100 mil habitantes são consideradosem situação de epidemia, portanto, o município de 
Buritizeiro apresentou situação epidêmica nos anos de 2013, 2014 e 2015 e o município de Pirapora no ano 
de 2013. 

Conforme boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, no ano de 2012 o Brasil apresentava 
uma incidência média, sendo que as maiores incidências ocorreram nas regiões centro-oeste e norte. No 
ano de 2013 o país passou por uma situação epidêmica, sendo as maiores incidências nas regiões sudeste 
e centro-oeste. No ano de 2014, Brasil apresentou uma média incidência da doença, permanecendo as 
maiores incidências na região sudeste e centro-oeste. No ano de 2015 o Brasil entrou em uma situação 
epidêmica, com cenário de maiores incidências nas regiões sudeste e centro-oeste. Já o estado de Minas 
Gerais, no ano 2012, apresentou baixa incidência de casos de dengue. Já no ano de 2013 o estado 
apresentou uma alta incidência de casos. No ano de 2014, Minas Gerais apresentou média incidência. O 
estado de Minas Gerais também apresentou uma alta incidência no ano de 2015 (Brasil, 2013, 2014, 2015). 
Ao analisar o cenário epidemiológico do município de Buritizeiro, observa-se uma situação compatível com 
aquela observada nos anos de 2013 e 2015 no Brasil e no estado de Minas Gerais, ou seja, localidade com 
alta transmissão dos casos de dengue. Já o município de Pirapora um padrão semelhante ao do Brasil e do 
estado de Minas Gerais no ano de 2012, ano caracterizado pela baixa incidência dos casos. E também 
situação compatível com o cenário brasileiro e minério no ano de 2013, onde ocorreu alta incidência dos 
casos. 

De acordo com Marques (2008), o fator ambiental desempenha influência na população de A. 
aegypti, visto que normalmente esses insetos vivem em ambientes peridomiciliares, fato que explica 
os grandes índices de incidência da região sudeste, por essa ter grandes aglomerados populacionais 
e clima propício, eventos que favorecem uma maior presença do vetor, e consequentemente maior 
quantidade de casos. 

 Nos últimos anos o Ministério da Saúde tem destinado recursos financeirosaos estados e 
municípios para a realização de ações de vigilância, o que inclui o controle da dengue, visando 
prevenir a intensificação da transmissão da doença principalmente no verão. Também desenvolveu 
ações, como o: aprimoramento da capacidade de alerta e resposta à dengue, por meio dos sistemas 
de vigilância e monitoramento dos municípios para detecção precoce de surtos; revisão e atualização 
dos planos de contingência e compra de estoque estratégico para apoio ao atendimento às vitimas 
nos estados e município (BRASIL, 2013). 
                 Apesar dos esforços, os dados demonstram que o controle da dengue tem sido ineficiente. 
Nos municípios de Buritizeiro e Pirapora, constatou-se casos de dengue com complicações, Febre 
Hemorrágica da Dengue e óbitos. Segundo a SES (MINAS GERAIS, 2014), a existência de um 
grande contingente populacional já exposto a várias infecções pelos diversos sorotipos da dengue, 
aumenta o risco para ocorrência de epidemias de formas graves da doença. Singhi; Kissoon; Bansal

 

(2007) descrevem que podem ocorrer morbidade e mortalidade significativas caso não houver 
identificação precoce e monitoramento das formas graves. Se não tratadas, a mortalidade entre 
pacientes com Dengue Hemorrágica (DH) ou Síndrome do Choque da Dengue (SCD) pode chegar a 
40-50%. A identificação precoce da doença, um cuidadoso monitoramento e fluidoterapia adequada 
reduzem a taxa de mortalidade a 1%. Se o quadro de choque for identificado quando a pressão de 
pulso começar a diminuir e forem administrados fluidos via endovenosa, a evolução será excelente. A 
recuperação é rápida e a maioria dos pacientes se recupera em 24-48 horas sem nenhuma sequela.  

Sabe-se que a grande disseminação da doença apresenta também relação com a 
descontinuidade das atividades de vigilância epidemiológica que são interrompidas ou não 
executadas no município. Ao analisarmos as ações descentralizadas para o combate à dengue nos 
municípios de Buritizeiro e Pirapora, observamos que no ano 2013, apresentou a maior incidência da 
doença e que as ações de supervisão de campo e cobertura das visitas domiciliares pelos agentes de 
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combates de endemias não foram executadas na sua totalidade em ambos os municípios. Esta 
situação é preocupante uma vez que o sucesso de um programa de combate ao A. aegypti em 
regiões endêmicas, depende da continuidade na vigilância e das operações de campo (BRASIL, 
2002; WH, 2009b; BRASIL, 2010a), uma falha em um desses componentes pode comprometer o 
resultado do programa como um todo e, assim, agravar o quadro local da doença. 

Por fim, muitos fatores podem interferir negativamente nos estudos que utilizam dados 
secundários, levando à subnotificações do número de casos, como a dificuldade no acesso aos 
serviços de saúde, erros do diagnóstico, infecções assintomáticas e registro de casos falso positivo 
(CÂMARA et al., 2007; BARBOSA et al., 2012). Outro fator que pode influenciar no sub-registro está 
relacionado ao fato das pessoas adoecerem e não procurarem tratamento (TEIXEIRA et al., 2003; 
GONÇALVES; REBELO, 2004). Segundo Toledo et al. (2006) e Santos et al. (2009) estas condutas 
podem influenciar diretamente na análise e construção do perfil epidemiológico do agravo e a adoção 
de medidas efetivas de controle da dengue.  
 
 
Considerações Finais 
 

A dengue ocorreu nos municípios de Buritizeiro e Pirapora durantes os quatro anos avaliados. 
Em relação ao perfil epidemiológico da doença, o maior pico de notificações de casos confirmados e 
da incidência estimada dos casos ocorreu no ano de 2013. Em relação à situação epidêmica, o 
município de Buritizeiro recebeu tal classificação nos anos de 2013, 2014 e 2015 e o município de 
Pirapora no ano de 2013. Situação que se assemelha ao estado de Minas Gerais e do país como um 
todo. O maior número de casos da doença ocorreu entre as pessoas do sexo feminino, com idade 
entre 20 a 49 anos, da raça parda e com escolaridade ensino médio completo. 

De forma geral, os municípios de Buritizeiro e Pirapora vêm desenvolvendo as ações 
propostas pelo Ministério da Saúde, fortalecidas pela adesão dos mesmos ao PFVS, a partir do ano 
de 2012. Esse projeto disponibilizou incentivos financeiros e também promoveu a padronização dos 
serviços na esfera municipal. 

Conhecer as áreas de ocorrência e o perfil epidemiológico da dengue nos municípios de 
Buritizeiro e Pirapora poderão servir de subsídio para a Gerência Regional de Saúde de Pirapora-MG 
na elaboração de novas estratégias de controle e direcionamento das ações da sua região de saúde.  

Espera-se que os resultados deste estudo colaborem para a definição de áreas prioritárias e 
sirva para embasar os processos de tomada de decisão, visando controlar a expansão da dengue e 
reduzir a incidência da doença em tais espaços geográficos. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi analisar os impactos socioambientais da prática de poluição sonora da 
usina termelétrica no espaço urbano de Pauini. Para isso, realizou-se levantamento bibliográfico, 
pesquisa de campo e aplicação de questionários com moradores, alunos e professores da Escola 
Estadual Frei Mário Sabino, referente aos problemas gerados pela poluição sonora e seus efeitos na 
qualidade de vida, abrangendo aspectos socioeconômicos, psicossociais, percebidos pelos sujeitos. 
Constatou-se que o ruído sonoro tem afetado a qualidade de vida das pessoas, gerando insatisfação 
com seu lugar de moradia e prejuízos à saúde. Os moradores relataram dor de cabeça, surdez, 
fadiga/desconforto mental, impaciência, desconcentração, insônia, irritação, aumento do tom de voz 
nas falas, inflamação de garganta, entre outros. Os entrevistados apontaram a poluição sonora como 
um problema sério que precisa de mais atenção do poder público local. Conclui-se que este trabalho 
contribuirá para que o poder público desenvolva em Pauini programas de conscientização e 
prevenção dos males ocasionados pela exposição aos ruídos excessivos, bem como a aplicação 
efetiva da legislação, visando à melhoria da qualidade de vida da população, com a realização de 
políticas públicas específicas, planejamento urbano adequado e outras ações construtivas com intuito 
de minimizar a emissão de ruídos que causam a poluição sonora.   
 
Palavras chave: espaço urbano, saúde ambiental, poluição sonora, Pauini. 
 
 
Abstract 
The objective of this work was to analyze the socioenvironmental impacts of the sound pollution 
practice of the thermoelectric plant in the urban space of Pauini. For that, a bibliographical survey, 
field research and application of questionnaires were carried out with residents, students and teachers 
of the Frei Mário Sabino State School, concerning the problems generated by sound pollution and its 
effects on the quality of life, including socioeconomic, psychosocial, perceived By the subjects. It was 
verified that the noise noise has affected the quality of life of the people, generating dissatisfaction 
with their place of residence and damages to health. Residents of headache, deafness, fatigue / 
mental discomfort, impatience, deconcentration, insomnia, irritation, increased tone of voice in the 
speech, throat inflammation, among others. Respondents pointed to noise pollution as a problem that 
needs more attention from local government. It is concluded that this work contributes to the public 
power to develop in Pauini programs of awareness and prevention of men caused by expositions of 
excessive noise, with an effective executable of the legislation, aiming at improving the quality of life of 
the population, with a de Specific public policies, adequate urban planning and other constructive 
actions in order to minimize an emission of noise that causes a noise pollution. 
 
Key works: urban space, environmental health, noise pollution, Pauini. 
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Introdução 
 

A produção do espaço urbano constitui-se no conjunto de diferentes usos da terra, que se 
apresenta como um espaço fragmentado e articulado que reflete a ação da produção social, resultado 
de ações acumuladas através do tempo, e produzido pelos agentes que produzem e consomem o 
espaço em busca de fins lucrativos. (CORRÊA, 2004). Diante desta nova lógica de produção do 
espaço urbano, surgem às novas necessidades do mundo moderno, que têm colocado as questões 
ambientais no cerne de discussões para um estudo mais aprofundado sobre os problemas 
socioambientais, que vem brotando da produção desordenada do espaço urbano.  

Os problemas ambientais urbanos ocorrem porque a urbanização de uma cidade não é 
acompanhada das medidas ambientais adequadas, o que gera uma poluição ambiental que terá 
como consequência o agravamento de questões de saúde pública. O grande aumento de poluição 
ambiental nas cidades é prejudicial à qualidade de vida dos citadinos. 

As inter-relações e a complexidade dos problemas de saúde nas áreas urbanas requerem 
estratégias inovadoras tanto para identificação, para a redução da exposição a fatores de risco típicos 
do meio ambiente urbano. Desse modo, os problemas urbanos, principalmente, os diversos tipos de 
poluição, têm afetado as condições de saúde, porém, é necessário compreender os problemas de 
saúde em uma ampla perspectiva, integrando os fatores econômicos e sociais que são determinantes 
para o processo saúde-doença (GOUVEIA, 1999).   

A poluição sonora urbana, resultante da combinação de diversas fontes sonoras contribui 
para o surgimento de ambientes maléficos ao bem-estar, trazendo consequências para a saúde e a 
qualidade de vida da população. A poluição sonora, nas últimas décadas, passou a compor mais um 
dos vários problemas nas cidades, principalmente nas grandes, trazendo como resultado, problemas 
ambientais para vários povos. 

Os ruídos prejudicam a saúde mental, reduzem a capacidade de comunicação e de 
memorização, afetando a qualidade de vida e o bem-estar da população urbana, cujas implicações na 
saúde têm sido até hoje subestimadas.   

Entretanto, é preciso especificar mais essa área de estudos que tem a relação entre saúde 
e o meio ambiente como objeto principal, pois, a saúde ambiental também pode ser entendida como 
os agravos à saúde devidos aos fatores físicos, químicos e biológicos mais diretamente relacionados 
com a poluição, o que atribui um caráter eminentemente ecológico ao processo saúde-doença 
(GOVEIA 1999), porém, sabe-se que o processo saúde-doença também é um produto social. 

A partir disso, o objetivo do trabalho foi analisar os impactos socioambientais da prática de 
poluição sonora da usina termelétrica no espaço urbano de Pauini. 

Pauini é um município do Estado do Amazonas, fundado no dia 19 de Março de 1956, 
localizado na mesorregião do Sul Amazonense, de acordo com a figura 1.  

A população é de 19.265 habitantes de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2010). A cidade está situada à margem esquerda do rio Purus, com 
distância de 915 km em linha reta e 2.115 km por via fluvial da capital do estado, Manaus. Sua 
economia é baseada na agricultura de subsistência, e depende em grande parte dos repasses dos 
governos federal e estadual (IBGE 2010).  

A cidade de Pauini é de pequeno porte, no entanto, apresenta um grande problema de 
poluição sonora, gerada pelos automóveis, clubes de festas, aeroporto, e principalmente a usina 
termelétrica, que se localiza na área central. 

O ruído sonoro causado pela a usina termelétrica tem afetado a qualidade de vida dos 
moradores, gerando insatisfação nos moradores para com seu lugar de moradia. O som indesejado 
da usina propaga no ambiente aberto afetando as condições necessárias de conforto das pessoas e 
contribui para o um desequilíbrio cognitivo. 

A usina termelétrica de Pauini teve sua instalação no ano de 1973 no bairro Cidade Alta. O 
bairro Cidade Alta é o terceiro bairro mais antigo da cidade, com sua fundação no ano 1985. O bairro 
herdou esse nome por conta da estrutura geomorfológica do relevo por localiza-se na parte mais alta 
do relevo da cidade.  
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  Figura 23. Localização do Município de Pauini. Fonte: SANTOS, 2016. 
 
  
 De acordo com um dos moradores mais antigo da cidade, quando a usina termelétrica se 

instalou no bairro, apresentava uma paisagem pouco povoada quase não se tinha a existência de 
residências no local.  

 A partir dos anos 1986 com o declínio total da borracha nos rios Purus e Pauini, os povos 
ribeirinhos que moravam a margem destes rios, migraram para a pequena cidade de Pauini a fim de 
manter o sustento de suas famílias. E estes construíram suas residências nas proximidades da usina 
por não haver outro lugar, pois a cidade ainda estava em fase de desenvolvimento.  

 O bairro Cidade Alta, no inicio de sua formação apresentava um bom desenvolvimento 
econômico. Por esta razão se tem nas adjacências da usina várias residências, comércios, hotéis, 
lanchonetes, e a Escola Estadual Frei Mário Sabino.  

  Analisar a poluição sonora em Pauini é extremamente relevante pela escassez de estudos 
sobre o tema na ciência geográfica e para compreender como esse problema afeta o bem- estar e a 
qualidade de vida, em uma cidade de pequeno porte,  uma vez que, muitos moradores não têm o 
conhecimento dos malefícios que são causados por esse tipo de poluição e muitos deles já 
naturalizaram o problema como um elemento comum do seu cotidiano.  

 
Procedimentos metodológicos 

 
  Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados levantamentos bibliográficos, através 

de livros, artigos, e outras fontes, para melhor compreensão do problema a ser abordado. Por meio 
da análise do material bibliográfico foram elaborados os questionários semi - estruturados conforme 
quadro 1 e 2.  A pesquisa foi dividida em duas etapas, que se constituiu em uma análise qualitativa 
do fenômeno analisado.  

Na primeira etapa foram aplicados questionários com moradores que residem próximo à 
usina com levantamentos de dados referentes aos problemas gerados pela poluição sonora e seus 
efeitos na qualidade de vida, abrangendo aspectos socioeconômicos, psicossociais, referentes à 
poluição sonora percebida pelos sujeitos. 
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                 Quadro 1. Modelo de questionário aplicado aos moradores.     

 
           Org.: ALMEIDA, 2016.  
 
     Quadro 02. Modelo de questionário aplicado na Escola Estadual Frei Mário Sabino. 

 
              Org.: ALMEIDA, 2016. 
 

Na segunda etapa buscou-se entender a percepção dos alunos e professores da Escola 
Estadual Frei Mário Sabino, visando identificar a percepção dos mesmos sobre o ruído ambiental 
proveniente da termelétrica. (Quadro 2) 

No referido trabalho os locais escolhidos para a análise do ruído sonoro foram às ruas Trinta 
um de Março e Rua do Contorno um, no bairro Cidade Alta.  
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Sociedade – Natureza: Problemas ambientais urbanos 

 
Ao longo de sua história, a geografia trabalha o conceito de natureza de diferentes formas. 

Procedem destas concepções caminhos analíticos diferenciados: de um lado temos a natureza 
externa ao homem, conjunto de todas as coisas produzidas sem intencionalidade  humana, portanto, 
algo distinto ao homem. De outro lado, temos um caminho analítico que entende a construção 
humana como natureza.  (MENDONÇA e KOZEL, 2002).    

 A busca de conexão entre essa dimensão natural e social é um ponto chave para uma 
compreensão mais aprofundada da relação sociedade- natureza. Esta é uma área de conhecimento, 
que propõe historicamente para seus estudos a apreensão da relação homem x meio. Para os 
geógrafos, o espaço geográfico é um conceito que expressa essa interação, ainda que sido 
compreendido de diferentes maneiras.  

A compreensão desta relação se expressa nas formas mais clássicas mediante as palavras 
de autores como Mendonça e Kozel (2002) o determinismo geográfico (onde a natureza é a causa); o 
possibilismo geográfico (onde o mundo humano constrói possibilidades técnicas de utilização da 
natureza); a interação dialética (onde o ambiental é resultado da relação contraditória entre natureza 
e sociedade mediada pelo trabalho), a compreensão fenomenológico-hermenêutica (onde não 
separação entre o ser e ambiente). 

Esta discussão na sua essência buscava uma interação entre homem x meio, onde o 
homem era entendido como um ser externo ao meio, ou seja, externo à natureza. Ao longo do tempo, 
a Geografia vai transformando sua compreensão e passa a pensar o ambiente como 
homem/sociedade e seu entorno. O homem não só está envolvido pelos “objetos e ações”, mas 
envolve-se com eles, numa integração conflitiva (MENDONÇA e KOZEL, 2002).    

Essa integração conflitiva representa hoje uma interação entre sociedade-natureza, que 
resulta na produção do espaço geográfico, “espaço produzido com intencionalidade”.  A sociedade 
contemporânea busca a todo o momento, aperfeiçoar a tecnologia que proporciona confortos e 
facilidades cada vez mais adequados aos seus interesses, sem se preocupar com a destruição da 
natureza.  

O meio ambiente urbano reflete as relações socioeconômicas da sociedade moderna, que o 
homem desenvolve com intuito de realizar seus anseios. Silva e Carvalho (2004) argumenta que: “O 
meio ambiente urbano habitat moderno do homem civilizado, traduz o modo de vida de cada 
sociedade e reflete as relações políticas e socioeconômicas que ali se desenvolvem”.  

Mediante a argumentação da autora, podemos ressaltar que é por meio da relação 
sociedade – natureza, que a sociedade cria possibilidades de modificar o seu espaço, por meio do 
trabalho norteado pela técnica. É através dessa interação que a sociedade contemporânea produz 
seu espaço, modificando a paisagem para o suprimento de suas necessidades.  

FERRARA (1998, p. 62) menciona que:  

Essa interação homem/natureza está no cerne dos estudos urbanos da ecologia que 
não privilegia o homem ou o meio ambiente, mas a relação que se estabelece entre 
eles, no esforço que o primeiro faz para encontrar as condições adequadas para sua 
sobrevivência física, social, cultural, econômica e politica. Nesta relação o homem 
concretiza suas potencialidades criativas, seu trabalho e suas relações 
socioculturais como instrumentos de mediação entre as expectativas de subsistência 
e as reais características ambientais.  

 

A relação sociedade–natureza contribui para o processo de transformação da paisagem. A 
ocupação do espaço ocorre de forma rápida e desigual provocando contínuas modificações 
ambientais que interferem radicalmente na qualidade de vida das populações. Os desenhos 
arquitetônicos criados pela sociedade urbana tem configurado o espaço produzido (espaço 
geográfico), tornando o espaço do homem um lugar sem equilíbrio ecológico, transformando o 
espaço natural em um espaço desordenado e caótico.                                          

O meio urbano tornou-se cada vez mais um meio artificial, produzido com restos da 
natureza primitiva crescentemente encoberta pelas obras dos homens. A paisagem cultural substitui a 
paisagem natural e os objetos tomam, sobre a superfície da terra, um lugar cada vez mais amplo 
(SANTOS 1988).  

Neste contexto, podemos perceber que os diversos projetos urbanísticos configuram a 
paisagem urbana; e a paisagem natural que propicia ao ser humano um ambiente de calmaria, sofre 
modificações, perdendo suas características ecológicas, passando a compor uma paisagem artificial. 
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Por meio da percepção da paisagem, o indivíduo também sofre alterações no seu psicológico quando 
o seu meio ambiente é modificado.  

Entretanto, Rio (1999, p. 3) salienta que podemos “entender a 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”. A interação do individuo com o meio 
ambiente deve ser de forma harmoniosa, pois, este necessita de um lugar adequado para a 
realização de suas necessidades específicas (físicas e psíquicas), e reproduzir sua força de trabalho.  

 Nos dias atuais é compreensível que o bem- estar e um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado tem se tornado cada vez distante dos grandes centros urbanos. A cidade se apresenta 
hoje como um lugar, onde a evolução de equipamentos tecnológicos tem contribuído para que a 
cidade seja um agente de degradação do meio urbano, prejudicando a qualidade de vida da 
população.Conforme LIMA e CARVALHO (2010, p.70) argumentam que: 

 
A urbanização constitui preocupação consagrada entre os profissionais e segmentos 
ligados à questão do meio ambiente, pois as cidades têm-se expandido, 
apresentando crescimento rápido e sem planejamento adequado, o que contribui 
para maior deterioração do espaço urbano, tendo como resultados problemas de 
ordem social, econômica e ambiental.  

 

A expansão das cidades ocorre através do processo de urbanização, porém, quando essa 
urbanização ocorre sem planejamento adequado sem levar em consideração as características físico-
naturais e produz vários problemas ambientais urbanos.   

O homem nesse contexto é um ser social agente da vida econômica e da reprodução do 
espaço, que tendo por base as relações sociais, realiza profundas mudanças no quadro econômico – 
político e social. Quando este começa a produzir seu espaço, ele muda as suas relações com o meio, 
e passa a produzir um espaço, reproduzindo conflitos.   

Nas palavras de Carlos (2010, p. 36), “a paisagem urbana é a expressão de ordem e do 
caos, manifestação formal do processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível do 
aparente e do imediato”. A paisagem urbana mostra as maiores distinções, demonstrando as 
condições de classe; e estas distinções se diferenciam pela sua complexidade, que expressa o fato 
de que o espaço se produz de forma desigual.  

A poluição sonora como resultado das relações sociais, produzida pela sociedade tem 
crescido cada vez mais no espaço urbano. A cidade por si só não produz barulhos ensurdecedores. A 
produção do barulho perturbador que causa incômodos ao bem – estar é consequente da produção 
artificial dos grandes centros urbanos por meio das atividades desenvolvidas pela sociedade. As 
práticas de poluição sonora é uma forma de apropriação do espaço público que afeta a coletividade. 

A poluição sonora é complexa, pois atinge a coletividade e é produzida por diversas fontes, 
as quais em muitas ocasiões fazem parte até mesmo da cultura local ou é causada de forma 
eventual, porém não mesmo degradante. Os ruídos desagradáveis caracterizam-se como alterações 
adversas no meio ambiente urbano, provocada por diversas fontes que afetam a tranquilidade e a 
qualidade de vida (FERNANDES 2011). 

 Os diversos problemas socioambientais urbanos tem sido uma preocupação no mundo 
moderno, pois cada dia, esses problemas colocam em risco as condições necessárias para a 
reprodução da vida cotidiana. Para Guimarães et. al. (2014, p.85), “a construção de territórios 
saudáveis faz-se com o estabelecimento de políticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
públicas urbanas, voltada à melhoria da qualidade de vida”. É necessária a construção de ambientes 
saudáveis, para que o homem se relacione com a natureza de forma harmônica, sem que este 
precise transfigurar a natureza de forma brutal, mas é preciso que os órgãos competentes 
estabeleçam politicas publicas que assegure a melhoria nas condições de vida da população.  

 É preciso esclarecer a visão estereotipada de viver na Amazônia. Para a ampla maioria da 
população, viver na Amazônia é estar em percepção e contato com a natureza, rodeados de uma riqueza 
natural constituída pelos rios e florestas, entretanto, é preciso clarificar que as pequenas cidades da 
Amazônia mesmo estando rodeadas de aspectos naturais são caóticas para o bem-estar.  O ruído urbano 
tem dispersado para longe o som dos pássaros, o vento e a calmaria da paisagem natural que propicia 
aos ser humano conforto ambiental.  

 As cidades da Amazônia estão ligadas à floresta e aos rios como ponto de partida e não como 
ponto de chegada, visto que a beleza da paisagem natural dissipa-se e o que fica é o construído 
artificialmente (OLIVEIRA, 2013). Desse modo, o espaço geográfico amazônico é também um espaço de 
relações sociais e de produção, embora a Amazônia progrida lentamente no caminho do desenvolvimento, 
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os problemas socioambientais estão enraizados na vida da população; a população sem contato direto 
com a natureza no cotidiano e sem acesso aos serviços básicos ligados à saúde, à educação e à 
segurança sofre as consequências quando o seu ambiente é modificado.     

 O impacto da poluição sonora gera custo à saúde pública, sobretudo, para a população mais 
carente, é uma das mais perigosas poluições do mundo moderno, condiciona a diversos problemas de 
saúde, e contribui para deterioração da qualidade de vida, por isso, é necessário entende-la e combate-la. 

 
Poluição sonora e qualidade de vida 

 
  A poluição sonora nas grandes e médias cidades vem se agravando cada vez mais, procedente 

de várias fontes de ruído oriundo do grande fluxo de veículos, estabelecimentos industriais, comerciais, 
serviço de propaganda volante (carro de som), casas de shows, eventos artísticos, usinas termelétricas, 
entre outros. 

Para as questões referentes à poluição sonora o poder público tem dificuldades para 
encontrar soluções aptas a reduzir abusos ocasionados por esse tipo de poluição e mitigar assim os 
efeitos que a mesma ocasiona tanto à saúde humana quanto ao espaço urbano.  

 É importante esclarecer a distinção entre som e ruído. O som é produzido em virtude de 
uma variação de pressão existente na atmosfera, enquanto que o ruído é um conjunto de sons 
indesejáveis ou provocado (FIORILLO apud FERNANDES, 2011). O som, ao se tornar indesejável, 
desagradável, perturbador, produzindo incômodo ao bem-estar ou malefícios à saúde, torna-se ruído. 
De acordo com FIORILLO (2011) apud FERNANDES (2011) é possível classificar que: 

 
Som é qualquer variação de pressão (no ar, na água...) que o ouvido humano possa 
captar, enquanto ruído é o som ou conjunto de sons indesejáveis, degradáveis, 
perturbadores. O critério de distinção é o agente perturbador, que pode ser variável, 
envolvendo o fator psicológico de tolerância de cada indivíduo. 

 
 O ruído causador de desconforto e de danos á saúde, possui tipos distintos, que podem ser 

caracterizado por contínuo ou intermitente, e descontínuo.  A identificação entre som e ruído é feita 
através de utilização de unidades de medição do nível de ruído; definindo também, os padrões de 
emissão aceitáveis e inaceitáveis. (FERNANDES 2011).   

O nível de intensidade sonora se expressa habitualmente em decibéis (dB). Os tempos de 
exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância do quadro 3.  

Nota-se que em muitos lugares, principalmente nas grandes cidades, esses limites de 
tolerância para ruído contínuo não são respeitados. O que se percebe é que na esfera municipal os 
problemas ambientais se tornam mais visíveis, de forma que os municípios podem legislar sobre meio 
ambiente em áreas em que ocorra o interesse local, como previsto na lei orgânica do Município de 
Pauini no Art. 298

237
.  

 

                                                           
237 Art.298. O Município assegurará a participação das entidades representativas da comunidade no 

planejamento e na fiscalização da proteção ambiental, garantindo o amplo acesso dos interessados ás 

informações sobre as fontes de poluição e degradação ambiental ao seu dispor. 
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 É preciso esclarecer os termos qualidade de vida e padrão de vida, pois, estes dois termos 
têm perspectivas diferentes. O padrão de vida é uma medida que quantifica a qualidade e quantidade 
de bens e serviços que determinada pessoa ou grupo pode ter acesso. Enquanto que qualidade de 
vida está diretamente ligada à qualidade do ambiente e para se estabelecer esta relação é necessário 
realizar previamente uma análise ambiental (CAMARGO e AMORIM, 2005). 

 A qualidade de vida não se restringe apenas no padrão de vida das pessoas na qualidade 
física de suas residências confortáveis ou nas realizações rotineira diária de grupos de pessoas, mas, 
envolve todo um conjunto de elementos que assegure que o individuo despoje do bem-estar numa 
relação saudável com seu lugar de moradia.  

 Desta forma Machado (1997) apud Camargo e Amorim (2005) argumenta que: 
 

A qualidade ambiental está intimamente ligada à qualidade de vida, pois vida e meio 
ambiente são inseparáveis, o que não significa que o meio ambiente determina as 
várias formas e atividades de vida ou que a vida determina o meio ambiente. Na 
verdade, o que há é uma interação e um equilíbrio entre ambos que variam de 
escala em tempo e lugar. 

 
 Para garantir uma boa qualidade de vida, devem-se ter hábitos saudáveis, cuidar bem do 

corpo, ter uma alimentação equilibrada, relacionamentos saudáveis, ter tempo para o lazer e vários 
outros hábitos que façam o indivíduo se sentir bem. 

 Pode-se assim dizer que a qualidade de vida está relacionada com as condições de saúde e 
moradia e o bem-estar significa a saúde em todos os seus aspectos.  

  Atualmente o bem-estar e qualidade de vida das pessoas vêm sendo afetada pelos 
equipamentos urbanos que promovem tanto as facilidades quanto as consequências para a qualidade 
de vida, gerando um alerta para a saúde pública.  

 É preciso pensar a cidade como um lugar saudável capaz de propiciar a reprodução da vida 
de forma digna. Desta forma GUIMARÃES et.al (2014, p.111) argumenta que: 

 
 A cidade saudável é aquela que produz qualidade de vida para os seus cidadãos, 
buscando o bem-estar dos indivíduos e a satisfação de suas necessidades materiais 
básicas de habitação, alimentação, educação, cultura, segurança, lazer, e outras 
necessidades humanas imateriais relacionadas à vida social e religiosa.  

  
Os modelos de Cidades Saudáveis fazem  parte das estratégias de promoção da saúde e 

intenta responder às mudanças decorrentes da crescente urbanização e de suas consequências para 
a saúde e a qualidade de vida das populações. Essa estratégia promove a vida nos espaços 
cotidianos, porém, para construir uma cidade saudável, é preciso ir além do controle da poluição e da 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1593 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
degradação ambiental, é essencial que o ambiente físico seja limpo e seguro, articulando políticas 
intersetoriais e ações sociais para a melhoria de condições de vida da população (GUIMARÃES et.al, 
2014). 

Para Oliveira (2013, p.153) “o conceito de promoção à saúde faz parte de uma concepção 
de saúde que tenta romper com a hegemonia do modelo biomédico, para ampliar o olhar para além 
do indivíduo e do corpo, para ver o lugar onde ele vive”. Esse conceito ganhou força a partir do 
relatório Lalonde (1974), que dizia que a saúde é resultado de um conjunto de fatores que podem ser 
agrupados em quatro categorias: 
 
Quadro 4- Quatro categorias proposta no relatório Lalonde (1974) 

Biologia Humana Ambiente Estilos de vida Organização da 
atenção à saúde 

Envolve todos os fatos 
que se manifestam 

como consequência da 
constituição orgânica 
do indivíduo, incluindo 
sua herança genética. 

Agrupa os fatores 
externos aos 

organismos, em suas 
dimensões física e 

social. 

Inclui o conjunto das 
decisões que o 

indivíduo toma a 
respeito da saúde, no 

que se refere a 
atividades de lazer e 

alimentação. 

Disponibilidade, 
quantidade e qualidade 

dos recursos 
destinados aos 

cuidados com a saúde. 

Fonte: OLIVEIRA, 2013. Org.: ALMEIDA, 2016. 
 

Com base no quadro 4 podemos compreender que a saúde ambiental se refere aos 
aspectos da saúde e da qualidade de vida humana determinados por diversos fatores: ambientais, 
físicos, químicos, biológicos, sociais ou psicossociais.      

 É preciso, portanto, uma reincorporação das questões do meio ambiente nas políticas de 
saúde e a integração dos objetivos da saúde ambiental numa ampla estratégia de desenvolvimento 
sustentável. Nessa circunstância, a saúde ambiental, tem o desafio de promover uma melhor 
qualidade de vida e saúde nas cidades sobre a perspectiva da equidade (GOVEIA, 1999).  

 O que devemos levar em conta para a promoção da saúde é o lugar onde moramos. O lugar 
representa a escala de abordagem mais importante para a saúde coletiva. Nessa totalidade, não 
basta somente conhecer os eventos relativos à saúde, que afetam aos indivíduos, é preciso conhecer 
os contextos ambientais dos lugares, para promover estratégias eficazes de promoção da saúde e 
ambientes saudáveis (PROIETTI et.al, 2008). 

 A responsabilidade sobre a emissão da poluição sonora deve ser de todos, pessoas físicas 
ou jurídicas, não devendo existir a isenção de ninguém às normas da lei. É direito de todo o bem-
estar e um ambiente ecologicamente equilibrado. Conforme previsto no art. 225 da Constituição 
Federal:  

Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  

 
  É direito e dever de todos um ambiente saudável, assim, a poluição sonora nas áreas 

urbanas só ocorre com a aceitação do poder público municipal, que não fiscaliza e cumpre as leis 
e/ou pela ineficiência de planejamento urbano adequado. O disciplinamento do uso do solo e das 
atividades urbanas é estabelecido por meio das leis municipais de ordenamento urbano e pelos 
códigos municipais de obras e de posturas. Como previsto no Código de Postura do Município de 
Pauini no Art.7, inciso I 

238
.  

Nota-se a importância de formulação de politicas públicas relacionadas à interação entre a 
saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam e influenciam a 
melhorar a qualidade de vida sob o ponto de vista de uma cidade mais saudável.  

 O planejamento urbano é o instrumento fundamental de uma política estratégica que 
permite prever problemas ambientais e projetar o futuro, precavendo poluições, e em particular a 
poluição sonora no espaço urbano. 

 Os estudos de poluição sonora dentro da Geografia da Saúde ainda são escassos, 
podemos evidenciar este fato com base nas pesquisas publicadas nos Anais de Geografia da saúde. 

                                                           
238 Art. 7 – É dever de a Prefeitura articular-se com os órgãos competentes do Estado e da União para 

fiscalizar ou proibir no Município as atividades que, direta ou indiretamente;  

I-  Criem ou possam condições nocivas ou ofensivas à saúde, a segurança e ao bem-estar público; 
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De todos os trabalhos publicados nos Simpósios Nacionais de Geografia da Saúde do I ao V, foi 
publicado apenas um trabalho de Poluição Sonora no I Simpósio Nacional de Geografia da Saúde no 
ano de 2003.  

 Por isso, nota-se a importância de realizarmos estudos referentes à poluição sonora para 
assegurar a qualidade ambiental necessária para o desenvolvimento do bem-estar social, pois, os 
problemas sonoros vêm se intensificando cada vez mais no meio urbano e tornando assim uma 
temática importante a ser estudada em todo país.  

  
 

Poluição sonora e a percepção dos citadinos em Pauini 
 

A poluição sonora no espaço urbano de Pauini tem prejudicado a qualidade ambiental, 
principalmente, o ruído gerado pelos motores da usina termelétrica. Como previsto no Art. 31

239
 do 

Código de Postura do Município é proibido perturbar o sossego público e o bem-estar da população.  
  Na primeira etapa foram aplicados 30 questionários, direcionados às pessoas que residem 

em torno da usina, dos entrevistados 12 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. A faixa etária das 
pessoas variou de 16 a 68 anos. Perguntados sobre o tempo que residiam no bairro, às respostas 
variaram entre 2 a 30 anos e todos responderam que quando passaram a residir no bairro à usina 
termelétrica já ocupava o local.  

De acordo com os relatos dos entrevistados o ruído que se propaga no ar de forma contínua 
causa incômodo, tornando difícil manter a comunicação entre pessoas. Os mesmos afirmaram que às 
vezes é preciso manter portas e janelas fechadas para amenizar o ruído dentro de casa.  

 As pessoas que residem próximo à termelétrica, em sua maioria são pessoas de baixa renda, 
com residências de madeiras favorecendo com que o ruído seja mais intenso dentro do ambiente de 
moradia, o muro ao redor da termelétrica é tem uma estrutura baixa fazendo com que a emissão do ruído 
chegue às residências com maior intensidade, conforme a figura 2 e 3. 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Figuras 2 e 3: Usina termelétrica e residências próximas em Pauini-AM 
 
A poluição sonora na percepção citadina é um problema que traz prejuízos para o meio 

ambiente, ocasionando problemas de saúde pública. Quando questionados se gostavam de morar 
próximo a usina, a maioria respondeu sim, porque já moram no local há muito tempo, outros 
responderam que gostariam de morar em locais mais agradáveis, no entanto, as condições 
financeiras não contribuem para adquirir uma casa em outro local.  

Com base nos dados coletados por meio do trabalho de campo foi possível constatar que o 
nível de escolaridade dos entrevistados ainda é muito precário, de acordo com o gráfico 1.  

             
 
 
 
 

                                                           
239 Art.31- É proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos de intensidade 

superior a da escala normal.  

 

  Fonte: ALMEIDA, 2016. 
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Gráfico 1. Nível de escolaridade dos entrevistados. 

 
Fonte: Levantamento de dados em campo. Org.: ALMEIDA, 2016. 

 
Com relação ao nível de escolaridade dos entrevistados somente 17% possui ensino 

fundamental, 43% possui ensino médio, 4% tem ensino superior, e 27% são analfabetos, o índice de 
analfabetismo em Pauini como um todo é significante. O município apresenta um dos maiores índices 
de analfabetismo (IBGE, 1991), 17% dos entrevistados não tiveram acesso ao ensino por falta de 
oportunidade ou de interesse próprio segundo as respostas.  

Essas pessoas que não tiveram acesso à escola sempre se dedicaram ao trabalho e não 
tiveram tempo ou oportunidade de estudar, sobrevivem vendendo sua força de trabalho para o capital 
enriquecendo a burguesia e o que  resta para esses trabalhadores é uma condição de extrema 
pobreza.  A falta de incentivos por parte dos órgãos educacionais também tem contribuído para que 
muitas pessoas não tenha acesso ao ensino. Essas pessoas são excluídas da sociedade em certos 
aspectos por não ter uma qualificação profissional para melhorar suas condições de vida.   

O capital permite a reprodução de uma classe sobre a outra, alienando as pessoas para 
explorar a sua força de trabalhos em busca de lucros, gerando desta forma, a exclusão social nos 
espaços habitados.  

 A maioria das pessoas que residem próximo à usina são agricultores, pescadores, auxiliares 
administrativos, auxiliar de serviços gerais, pequenos comerciantes e autônomos e professores da 
educação básica.   

De acordo com dados levantados na pesquisa a maioria dos entrevistados sobrevive 
apenas com um salário mínimo de acordo com o gráfico 2. 

Como mostrado no gráfico 2, de todos os  entrevistados 73% possui a renda mensal de um 
salário mínimo, 23% sobrevivem com dois a quatro salários mínimo e somente 4% possui uma renda 
de mais de cinco salários mínimo.  

Os moradores dos arredores da usina são pessoas de baixa renda que são submetidas a 
conviver com o ruído da usina dentro de suas residências por não terem condição financeira para 
adquirir outro lugar de moradia. 

 
Gráfico 2. Renda mensal dos entrevistados. 

 
Fonte: Levantamento de dados em campo. Org.: ALMEIDA, 2016. 

 
Na sociedade urbana existe uma divisão entre as classes sociais, marcada pela 

contradição. É importante esclarecer que Pauini nessa circunstância aparece como uma cidade sem 
políticas públicas e assistência básica voltada para o interesse da população, produzindo 
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visivelmente o contraste entre riqueza e pobreza. As esferas dominantes têm atuado impedindo a 
construção de uma cidadania mais justa.  

A desigualdade sócioespacial se faz presente no espaço urbano, gerando a segregação nos 
espações de vivências. Para Corrêa (2004, p. 13-14) “a desigualdade sócioespacial (...) não 
desaparece, o equilíbrio social e a organização espacial não passam de discurso tecnocrático, 
impregnado de ideologia”.  A desigualdade sócioespacial é promovida pelos agentes que produz o 
espaço urbano, estes podem ser identificados, como: os proprietários dos meios de produção, os 
grandes industriais; os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado (Corrêa, 2004). 

Nas concepções de Lefebvre (2001, p.) “o direito á cidade se manifesta como forma 
superior dos direitos: direito á liberdade, á individualização na socialização, ao habitat e ao habitar”.  
Nessa totalidade, o direito à cidade se expressa como direito a que todos os habitantes da cidade têm 
de usufruir plenamente da vida urbana, isto é, de todos os serviços sociais e benefícios oferecido pelo 
meio urbano. Entretanto, sabemos que nem todas as pessoas tem o direito de usufruir de forma igual 
dos serviços oferecidos na cidade. 

De acordo com os entrevistados já foram realizadas várias denúncias em relação ao ruído 
da usina pelos moradores, estas denúncias são encaminhadas diretamente para o Departamento de 
Polícia da cidade, e estes encaminham para o poder público tomar as providências cabíveis, porém, 
até agora nada foi solucionado. 

A Polícia Militar local tem atuado como fiscalizador e tem aplicado às devidas penalidades, 
mesmo diante dessa possibilidade de denúncia a maioria continua convivendo com o barulho 
desagradável por não ter sua voz ouvida diante dos órgãos competentes.  

A exposição prologada aos ruídos contínuos podem causar danos à saúde, e os 
entrevistados apontaram os problemas que sentem com frequência em decorrência do ruído da 
usina, de acordo com tabela 1.  

Conforme a tabela 1, (6) pessoas responderam que tem dificuldade para escutar, (7) 
indicaram que tem aumento no tom de voz para falar com familiares, (6) apontaram irritação, (2) 
informaram cansaço mental, (9) informaram insônia, (3) mencionaram desconcentração, (1) pessoa 
indicou que fica nervoso (a) sem causa aparente, (1) informou briga com familiares, (14) indicaram 
dor de cabeça, (9) informaram impaciência.  

 
Tabela 1. Prejuízos em caso de exposição à poluição sonora 

 
Problemas Nº de 

Pessoas 

Dificuldade para escutar 6 

Aumento do tom de voz 7 

Irritação 6 

Fadiga/cansaço mental 2 

Insônia 9 

Desconcentração 3 

Fica nervoso (a) sem causa 
aparente 

1 

Briga com familiares 1 

Dor de cabeça 14 

Impaciência 9 

Fonte: Levantamento de dados em campo. Org.: ALMEIDA, 2016 
 

Esses danos à saúde são causados pelo o ruído emitido pelos motores da usina, cada 
motor emite uma quantidade alta de decibéis que ultrapassa as normas reguladoras permissíveis 
para área pública.  

A gestão local da usina informou que alguns motores em funcionamento para a geração de 
energia elétrica possuem silenciadores que ajudam amenizar o ruído durante algumas horas. Outra 
medida usada pela própria usina para amenizar o ruído são implantações de área verdes nas áreas 
internas e externas da usina de acordo com a figura 3 e 4.  

 
 
 
 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1597 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 3 e 4. Área interna e externa da usina termelétrica em Pauini-AM 
 
 Porém, é preciso que sejam plantadas mais árvores de grande porte, pois, as áreas verdes 

atuam como barreiras para amenizar o ruído que se propague no ar. A presença de áreas verdes no 
entorno da usina ajuda a minimizar o ruído no meio urbano. 

Na segunda etapa da pesquisa foram aplicados 100 questionários com alunos e professores 
da Escola Estadual Frei Mário, durante os três turnos de funcionamento da escola, 35 no matutino, 33 
no vespertino e 32 no noturno, com alunos do Ensino Fundamental e Médio. A Escola Estadual Frei 
Mário Sabino está situada na Rua Contorno um no bairro Cidade Alta. Desde sua fundação as 
atividades escolares da referida escola vem sendo prejudicada pelo o ruído da termelétrica.  

As atividades escolares da referida escola estão sendo afetadas pelo o ruído da usina pela 
falta de planejamento urbano adequado na cidade, pois, a escola e a usina são separadas uma da 
outra apenas por uma pequena rua. Diante das informações coletadas a usina ocupava o local 
quando a escola se instalou no local que se encontra hoje.  Os alunos e professores relataram que já 
enviaram um documento ao poder público pedindo a retirada da usina termelétrica das proximidades 
da escola, mas, até hoje nada foi resolvido.  

O ruído que propaga da termelétrica atrapalha o funcionamento das atividades escolares da 
referida escola, os alunos e professores são obrigados a conviver com o barulho dentro da sala de 
aula.  Diante das insatisfações dos alunos foi necessário questionamos se o ruído da usina 
atrapalhava o desenvolvimento das aulas 84% responderam sim e 16% responderam não, percebe-
se então, que mediante as respostas o ruído tem comprometido o bom funcionamento das atividades 
escolares. 

Quando Questionados se sentiam satisfeitos por estudar ou trabalhar na referida escola, 
72% informaram sim e 28% informaram não, de acordo com as respostas muitos professores e 
alunos se sentem satisfeitos por estudarem ou trabalharem na escola. 

  A Escola Frei Mário Sabino apesar de estar situada em um lugar inadequado é uma 
das principais escolas Estaduais da cidade que atende uma grande quantidade de alunos de 
diferentes bairros, por esta razão a maioria dos entrevistados se  sentem satisfeitos por fazerem parte 
da escola.      

Durante a pesquisa de campo foi possível constatar que o ruído da termelétrica chega a 
incomodar dentro da sala de aula, principalmente nas salas que ficam localizadas no pavilhão de 
fundo da escola. Sobre essa questão foram questionados se ruído incomodava dentro da sala de 
aula, 83% responderam sim e 17% responderam não, mediante as respostas podemos destacar que 
a aprendizagem dos alunos está comprometida em consequências da falta de planejamento urbano 
adequado.  

 De acordo com os relatos dos professores se tem um grande índice de reprovação, 
principalmente nas disciplinas exatas, muitos alunos não conseguem assimilar os conteúdos 
ministrados pelos os professores.  

Diante dessas concepções foram questionados se o ruído da usina interferia no 
aprendizado dos alunos 79% responderam sim e 21% responderam não, é importante destacar que 
nem todos os alunos aprendem de forma igual, alguns conseguem ter um bom desempenho nas 
aulas, outros não conseguem se concentrar se houver barulho, mas, é importante esclarecer que a 
dificuldade de aprendizagem não está relacionada apenas com o ruído da usina, existem diversos 
fatores o ruído é só um deles.   
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Uma vez que a maioria dos escolares respondeu que a poluição sonora causava incômodo, 

elaboramos a seguinte questão, o ruído é intenso, pouco intenso ou muito intenso e obteve-se o 
seguinte resultado:                           

 
 
                                Gráfico 3.  Incômodo provocado pelo ruído. 

 
                  Fonte: Levantamento de dados em campo. Org.: ALMEIDA, 2016.  
 
A minoria 21 % considerou o ruído da usina como intenso 27% afirmou ser pouco intenso e 

52% muito intenso. Diante deste resultado é possível afirmar que o ruído da usina traz incomodo para 
as atividades escolares.   

A partir da leitura de diversas pesquisas que apontam os danos físicos e psicológicos 
causados pela poluição sonora.  

No gráfico 4 está explicitado os dados obtidos na cidade de Pauini em decorrência desse 
problema para os escolares. O aumento do tom de voz nas falas é o problema mais frequente, 
representando 24%, seguido da desconcentração, dor de cabeça e dificuldade para ouvir o professor 
representando 20% das respostas.  Apenas 16% das respondas indicaram impaciência. Os relatos 
dos entrevistados confirmam que a poluição sonora é um problema sério que precisa de mais 
atenção dos órgãos fiscalizadores. 

  
Gráfico 4. Sintomas em decorrência do ruído. 

 
Fonte: Levantamentos de dados em campo. Org.: ALMEIDA, 2016. 

 
Assim, verificou-se que a relação saúde e ambiente afeta tanto os moradores quanto os 

escolares, pois, o ambiente influencia diretamente na vida da população. Nas concepções de Oliveira 
(2013, p. 151).  

 
O ambiente é considerado mais que a dimensão física ou natural, o que significa 
dizer que o ambiente que afeta a saúde é também formado por condições 
socioecômicas, culturais e psicossociais, ou seja, é o ambiente do lugar em que as 
pessoas vivem, nos territórios da vida cotidiana, com fortes influências de fatores e 
processos que são determinados não só na escala local, mas também em escala 
regionais e internacionais.  
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Desta maneira, é preciso que este ambiente ofereça condições básicas para qualidade de 

vida adequada e os sintomas e efeitos negativos sentidos pelos moradores não sejam permanentes e 
tornem-se crônicos afetando a capacidade auditiva e psicossocial dos citadinos. 

 
 

Considerações Finais 
 

A poluição sonora tem sua incidência no cotidiano como um potencial degradador que afeta 
a qualidade de vida e o bem-estar da população de forma coletiva em Pauini.  Desta forma, torna-se 
necessário um maior esclarecimento para a população, sobre quais os males provocados à saúde, e 
os riscos provenientes da exposição no meio ambiente urbano.   

Acredita-se que a metodologia utilizada na pesquisa foi adequada, o trabalho de campo e a 
aplicação de questionários possibilitaram a obtenção de informações que não eram disponíveis nos 
órgãos públicos, considerando a perspectiva dos sujeitos e sua interação social. 

Diante dos dados obtidos através da pesquisa de campo, percebeu-se que em torno da 
usina termelétrica concentram-se vários moradores que estão sendo prejudicados pelos os ruídos 
agressores da Termelétrica. A poluição sonora enquadra-se como crime ambiental quando causa 
danos à saúde humana e impõe cuidados, pois, ainda que os indivíduos pertencentes a uma 
determinada sociedade tenham consciência da existência da poluição, eles devem se preocupar e 
trabalhar no sentido de evitar. 

Neste contexto, o poder público precisa se posicionar de maneira mais séria quanto ao 
controle do ruído urbano, tendo em vista os danos perigosos que podem ser provocados. As reações 
geradas pelo ruído estão interferindo na saúde e no bem estar dos sujeitos, gerando um problema de 
saúde pública, causando danos tanto auditivos, quanto psicossociais, quando o sujeito é submetido 
diariamente à poluição sonora este pode apresentar sérios problemas de saúde.   

Portanto, esse trabalho contribuirá para que o poder público possa desenvolver em Pauini a 
aplicação efetiva da legislação, e outras medidas para minimizar o impacto da poluição sonora e/ou a 
transferência da usina para área mais apropriada no âmbito socioambiental.  
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Resumo 
A dengue é uma das doenças mais importante transmitida ao homem pelo mosquito Aedes aegypti. O 
clima e as condições sociais são importantes para a manutenção e a distribuição desse vetor. O 
presente estudo tem por objetivo buscar uma relação entre o aumento de números de casos de 
dengue e precipitação pluviométrica nos bairros de Bangu, Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz 
da cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 2007 a 2014. 
De posse dos dados pluviométricos e dos números de casos de dengue, buscou-se interpretar 
através de uma análise de dispersão de dados, técnica dos Quantis, o comportamento do regime de 
chuvas na região de estudo. Em seguida, comparou-se esses dados pluviométricos com o número de 
casos de dengue, buscando avaliar a correlação entre ambos.  
Como resultado, encontrou-se uma correlação fraca e positiva entre pluviosidade e casos de dengue. 
Isto significa, a grosso modo que existe uma correlação entre ambas, ou seja, na medida em que 
chove os casos de dengue na zona oeste sofrem aumento, no entanto cabe ressaltar que essa 
correlação é no máximo de 10%, ou seja, pouco expressiva. Esse resultado evidencia que outras 
componentes climáticas e socioeconômicas influenciam na compreensão do comportamento do vetor 
transmissor do vírus da dengue, sobretudo as características expressas no espaço geográfico e sua 
produção desigual, que não foram objetos desse estudo. 
 
Palavras chave: Geografia da Saúde, dengue, precipitação, clima. 

 
 

Abstract 
Dengue is one of the most important diseases transmitted to man by the mosquito Aedes aegypti. 
Climate and social conditions are important for the maintenance and distribution of this vector. The 
present study aims to find a relationship between the increase in the number of dengue cases and 
rainfall in the neighborhoods of Bangu, Campo Grande, Guaratiba and Santa Cruz in the city of Rio de 
Janeiro between 2007 and 2014. 
Based on rainfall data and the number of dengue cases, we attempted to interpret the behavior of the 
rainfall regime in the study region through a data dispersion analysis, Quantil technique. Then, these 
pluviometric data were compared with the number of dengue cases, seeking to evaluate the 
correlation between the two. 
As a result, a weak and positive correlation was found between rainfall and dengue cases. This 
means, roughly speaking, that there is a correlation between the two, that is, as it rains the cases of 
dengue in the western zone suffer an increase, nevertheless it should be emphasized that this 
correlation is a maximum of 10%, that is, a little expressive . This result shows that other climatic and 
socioeconomic components influence the understanding of the behavior of the dengue virus 
transmitting vector, especially the characteristics expressed in the geographic space and its uneven 
production, which were not objects of this study. 
 
Keywords: Health geography, dengue, precipitation, climate. 
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Introdução 
 
 

A sociedade moderna participa como sujeito ativo das transformações do espaço e das 
mudanças climáticas da Terra. Tais transformações são responsáveis pela rápida disseminação e 
agravamentos das doenças infecciosas que ocupam todos os espaços do globo atingindo milhares de 
pessoas todos os dias.  

 A dengue é atualmente considerada a mais importante arbovirose no mundo. Cerca de 2,5 
bilhões de pessoas estão expostas ao risco de se infectarem, particularmente em países tropicais e 
subtropicais, onde as condições climáticas, sociais e econômicas favorecem a proliferação dos 
mosquitos vetores. (TAUIL, 2001).  

O mosquito Aedes aegypti adaptou-se ao estilo de vida da sociedade moderna e trouxe em 
seu DNA outras duas doenças transmitidas ao homem, Zika e Chikunguya, além da recente retomada 
da Febre Amarela no estado de Minas Gerais. As invenções e inovações das técnicas possibilitam 
avanços e retrocessos da contemporaneidade. A conexão imediata e o encurtamento do tempo no 
deslocamento do espaço foram fundamentais no espalhamento e disseminação global e instantânea 
do vírus da Dengue, Zika e Chikunguya, conhecidas como a Tríplice Epidemia. Visto isso, sabe-se 
que as condições climáticas e sociais são fundamentais na manutenção da sobrevivência do vetor, 
principalmente em áreas urbanas. 

Os efeitos causados pela exploração dos recursos naturais em todo o planeta podem ser 
observados e sentidos ao longo dos séculos passados até os dias atuais. O aumento da frequência 
de fenômenos naturais como catástrofes, furacões, secas e as mudanças nas temperaturas e nos 
regimes de chuvas, são respostas as ações das altas produções industriais, da exploração de 
recursos naturais e da poluição atmosférica, tendo em vista a lógica capitalista econômica. Neste 
sentido, os avanços tecnológicos e o desenvolvimento econômico, através das explorações de 
recursos naturais, além de causarem impactos ambientais, trouxeram paralelamente a desigualdade 
social em que tornam precárias as condições humanas em que vivem a maior parte da população do 
mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS (2015) cerca de 400 milhões de pessoas 
não tem acesso aos serviços básicos de saúde e 2,6 bilhões não recebem serviços de saneamento 
básico em seus lares. 

A Ciência Geográfica exerce uma importante contribuição de análise do espaço, onde estão 
abrigados os condicionantes e as ações necessárias para a manutenção da vida. Neste sentido, 
através da atuação do homem no ambiente natural e social, de maneira indissociável, pode-se 
compreender as transformações impressas no espaço vivido ao longo da história, as quais estão 
marcadas nos estilos de vida contemporânea.  

 
Para os geógrafos, os objetos são tudo o que existe na superfície da Terra, 
toda herança da história natural e todo resultado da ação humana que se 
objetivou. Os objetos são esse extenso, essa objetividade, isso que se cria 
fora do homem e se torna instrumento material de sua vida, em ambos os 
casos uma exterioridade. (SANTOS, 2014). 

 
A relação homem e natureza, desde sempre manteve um papel fundamental nas interfaces 

da condição humana.  Ainda na Antiguidade Clássica, pensadores como Hipócrates em sua obra: 
“dos ares, águas e lugares” tomaram como relevante a descrição dos lugares, as relações sociais e 
as transformações da paisagem, visto como instrumentos para compreender as particularidades de 
cada lugar e, com isso, analisar os fatores determinantes na saúde do homem. Heródoto que se 
preocupou com a descrição dos lugares numa perspectiva regional, assim como Aristóteles, que 
discute a concepção de lugar; na sua Física, sem articulá-la com a discussão da relação homem-
natureza, apresentada em sua Política, ou vincular esses estudos com sua Meteorologia (onde 
ensaia uma classificação dos tipos de clima) com as suas descrições regionais, como a efetuação 
sobre o Egito. (MORAES, 2007). 

Os encadeamentos entre saúde, ambiente e cidade formam um sistema que interage de 
maneira integral condicionando os impactos positivos e negativos no que tange as condições de vida 
no ambiente. Neste sentido, o médico John Snow, na cidade de Londres em 1854, comprovou que 
um organismo vivo era a fonte da disseminação de alguma doença no meio urbano. Ele estudou a 
distribuição espacial de óbitos por cólera na epidemia que atingiu Londres em 1854. Snow 
demonstrou a correspondência entre o número de mortes e o grau de poluição das fontes de água de 
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cada bairro da cidade. Ele concluiu que as mortes por cólera estavam concentradas nas ruas 
próximas a um dos poços de abastecimento de água. (GUIMARÃES, 2015) 

No início do Século XX, Max. Sorre faz uma importante contribuição com a publicação do 
artigo “Complexes pathogènes et géographie médicale”, neste, o geógrafo discute sobre o conjunto 
dos três planos onde se desenvolve a atividade humana: o plano físico, biológico e o social. Sua 
preocupação com a interação entre o meio biológico e geográfico são provas do esforço para 
entender e interligar as complexidades que se apresentam no espaço através da natureza e dos 
aspectos sociais. (MAGALE 1984). A noção de meio nas ideias de Sorre pode ser vista como uma 
importante tela em que as relações biológicas, físicas e sociais são correlacionadas e, com isso 
possibilitam investigar as causas e os efeitos que beneficiam e prejudicam a evolução de 
determinadas doenças no ambiente.  

São no âmbito das análises das doenças infecciosas e virais associadas à epidemiologia que 
a Geografia, através do olhar analítico e crítico, associando as interfaces dos aspectos sociais e 
naturais, homem e ambiente, busca contribuir com a visão da totalidade inserida no espaço 
geográfico e assim tentar compreender quais são as condições contidas neste e a inter-relação entre 
o homem, a doença e o ambiente.  

O vírus da dengue pertence a um grupo conhecido como arbovírus, designação das 
características relativas à sua transmissão. A dengue é uma doença que atinge dezenas de países 
com características semelhantes à do Brasil, desde a condição de desenvolvimento socioeconômico 
ao clima tropical predominante. As epidemias ocorridas nas últimas décadas até o ano atual, são 
legitimamente urbanas e intra-urbanas. Essas, tem se mostrado um problema de saúde pública e um 
desafio às políticas públicas emergencial e, concomitantemente a este fato, tornou-se um reflexo das 
condições sociais, nas quais o saneamento básico, o acesso à água potável, as condições de 
moradia, as taxas de alfabetização e o baixo desenvolvimento social tornam-se elementares quando 
associados às condições naturais do ambiente. 

Visto isso, o trabalho em tela tem por objetivo analisar sob o ponto de vista das interações 
sociais e naturais do ambiente, as condições favoráveis à disseminação e a manutenção do vírus da 
dengue no meio urbano, e com isso, analisar os casos de dengue associando-os aos dados 
pluviométricos e de saneamento básico no recorte espaço-temporal entre os anos de 2007 a 2014, 
nos bairros de Bangu, Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz, que pertencem à cidade do Rio de 
Janeiro. 

O Estado do Rio de Janeiro apresenta uma geografia identificada por um caráter bastante 
singular, marcada por contrastes inerentes tanto ao seu quadro físico quanto socioeconômico 
(MARAFON, 2011). A cidade do Rio de Janeiro, homônima do Estado pertencente é conhecida 
mundialmente pelas suas belas paisagens entre os maciços, praias e a maior floresta urbana do 
mundo. E, também pela complexidade da ocupação humana sobre áreas elevadas, que deu sentido 
aos grandes complexos de favelas que hoje compõe as paisagens singulares da cidade. Tais 
paisagens são resultados das ações humanas ao longo da sua história de ocupação e uma resposta 
visual da segregação exposta na paisagem urbana. Neste sentido, a questão de moradia e da 
qualidade de vida é fundamental para compreender os processos geográficos que condicionam ou 
não à determinadas parcelas da população estarem suscetíveis às doenças sociais.  Visto isso, 
pensar o espaço em sua totalidade, levando em conta os regimes chuvosos e secos, a temperatura 
média ao longo dos anos, os aspectos geomorfológicos e, sobretudo as questões sociais, como o 
acesso ao saneamento básico, a água encanada, escolaridade, etc. são fundamentais para analisar 
de forma concisa a questão das epidemias de Dengue na cidade do Rio de Janeiro, em particular nos 
bairros pertencentes à Zona Oeste da cidade, a qual sofre com problemas estruturais e ausência das 
ações governamentais.  

O presente estudo consiste em quatro momentos. No primeiro capítulo, a divisão política-
administrativa da cidade do Rio de Janeiro foi utilizada para que a localização dos bairros em estudo 
fosse possível. A posteriore, falou-se sobre a história da ocupação urbana dos bairros, ressaltando o 
deslocamento das indústrias para a porção oeste da cidade. O segundo capítulo, trouxe as 
caraterísticas físico-ambientais em que a cidade do Rio de Janeiro está inserida. Tratou-se dos 
aspectos geomorfológicos na escala regional, do comportamento climático, com ênfase na 
precipitação e sobre as contribuições da climatologia urbana. No terceiro capítulo, foram explorados 
os conceitos sobre a Geografia da Saúde, neste a doença do vírus da dengue apresenta-se como a 
principal temática desse capítulo. No quarto e último capítulo, as análises e a metodologia aplicada 
para estudar a relação entre o aumento de casos de dengue relacionados com a precipitação 
pluviométrica, foram os principais objetos de estudo. Para a realização dessas análises, utilizou-se 
métodos dos Quantis e de correlação linear entre os dados de precipitação e dengue. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

Como área de estudo serão analisados os bairros de Bangu, Campo Grande, Guaratiba e 
Santa Cruz, pertencentes à cidade do Rio de Janeiro, localizada no estado cujo o nome é o mesmo, 
na Região Sudeste do Brasil. Os bairros que compõem a área de estudo estão localizados na porção 
Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o IBGE, o município apresentou até 2016 
aproximadamente 6.498.837 habitantes. A unidade territorial da cidade ocupa uma área de 1.200,179 
Km². (IBGE, 2010) 

Os dados de pluviosidade foram obtidos pelo site do ALERTA RIO. Esses estão apresentados 
com as médias mensais de precipitação, as informações são referentes ao perídio de estudo, 2006 a 
2016. As estações meteorológicas estão localizadas geograficamente nas seguintes Latitude e 
Longitude: Bangu -22,88028°/ -43,46583°; Guaratiba -23,05028°/-43,59472°;  
Santa Cruz -22,90944° /-43,68444° e Campo Grande -22,90361°/ -43,56194°. 

 
Os dados de número de casos de dengue foram obtidos através da Secretaria Municipal de 

Saúde – (SMS - RJ), disponibilizados mensalmente. Os dados analisados são referentes aos anos de 
2007 a 2014 na área de interesse.  

Os períodos dos dados são distintos porque a plataforma do Datasus sofreu a partir de 2007 
mudanças nos registros de notificações, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS - RJ), a 
doença do vírus da dengue foi incluída no sistema de notificação

 
a partir de 2007. Isso traduz que, de 

2006 aos anos anteriores, pessoas infectadas pelo vírus não foram notificadas no sistema 
operacional do Datasus. Visto isso, optou-se por iniciar as análises dos dados a partir de 2007. 
Quanto aos dados de precipitação, foram escolhidos o decênio de 2006 a 2016. Segundo a literatura 
da climatologia, o período de dez anos pode ser considerado como relevante sobre os estudos e 
características encontradas neste período.  

 A elaboração dos mapas foi realizada no Software Arc gis com base nos dados obtidos no 
site do IBGE, IPP e Datasus. A licença utilizada foi a disponibilizada (Free) no site da empresa esri: 
em < http://appsforms.esri.com/products/download/> 

 
 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1605 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
O presente trabalho tem por objetivo determinar em uma série de 11 anos (2006 -2016) 

dados de precipitação mensais dos bairros em tela. Levando em consideração as classificações 
escolhidas, são elas: períodos normal, seco ou úmido, super úmido e super seco, através da técnica 
estatística denominada de Quantias (GALVANI,2005).  

Essa metodologia auxilia nas análises de períodos chuvosos e secos ao longo dos anos. A 
técnica funciona da seguinte maneira, 

 
Os dados são calculados e ordenados em: 

 

  Valor máximo: aquele de maior magnitude, ou seja, o maior valor encontrado na série; 

 Valor mínimo: é o menor valor encontrado na série; 
 

 Mediana: é aplicável em séries extensas de dados nas quais existem extremos que possam 
contaminar a média, ou seja, alguns dados que fogem da tendência central podendo sub ou 
superestimar as análises. A mediana é determinada ordenando-se os dados de forma 
crescente ou decrescente e obtendo a posição central da série; 

 

  Média: é calculada somando-se todos os valores e dividindo-se o resultado pelo número de 
elementos somados; 

 

 Os Quartis: dividem um conjunto de dados em quatro partes que contem, cada uma delas, 
25% dos totais da série. Então existe o primeiro quartil (1ºQ), o segundo quartil (2ºQ) ou 
mediana e, o terceiro quartil (3ºQ).  Para determinação do primeiro e terceiro quartil preceda 
da mesma maneira quando da determinação da mediana, mas neste caso utiliza-se somente 
os valores entre o mínimo e a mediana para se determinar o primeiro quartil e, os valores 
entre a mediana e o valor máximo para se obter o terceiro quartil. 
 
Aplicou-se as classificações dos dados obtidos de precipitação, através do método visto 

acima. Para calcular os dados e ordena-los, utilizou-se o software estatístico livre RStudio para 
calcular as séries estatísticas - quartis e mediana. Utilizou-se a função chamada summary. Após 
calcular os valores, os mesmos foram inseridos na tabela construída no Excel e coloridas de acordo 
com o sumário estatístico dos dados pluviométricos mostrados nas tabelas a seguir, de modo a 
facilitar a visualização do comportamento das chuvas pelos meses e anos.  
A segunda parte da metodologia consiste na construção de gráficos de correlação entre os dados de 
precipitação e os números mensais de casos de dengue para cada bairro, através das fórmulas 
estatísticas de correlação entre variáveis aleatórias. (MAGALHÃES, 2009, p.149)  

O coeficiente de correlação entre as variáveis aleatórias discretas X e Y é calculado pela 
seguinte expressão: 
 

 
 

Segundo Magalhães (2009, p.149), o coeficiente de correlação é o quociente entre a 
covariância e o produto dos desvios-padrão de X e Y. A divisão pelo produto dos desvios-padrão, tem 
a função de padronizar a medida e torná-la possível de ser utilizada para comparações com outras 
variáveis. O coeficiente de correlação é um número adimensional variando de -1 a +1. Os valores 
próximos de -1 e +1 indicam correlação forte. 

Entretanto, segundo Ferreira (2015, p.172), uma alta correlação não implica necessariamente 
que haja uma relação de causa e efeito entre X e Y. Também uma baixa correlação não implica, que 
X e Y não estejam correlacionados. 
 

 
Resultados  
 

As figuras e os quadros a seguir, apresentam os totais pluviométricos estatísticos que 
compõem a série histórica de cada bairro. Segundo Galvani (2005), esse critério considera a variação 
sazonal das precipitações assim como as particularidades de cada mês e de cada ano. Dessa forma 
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é possível destacar visualmente os períodos mais chuvosos, mais secos e seus máximos e mínimos, 
com base nas cores.  

Em resumo, verificou-se nas ilustrações a seguir a predominância da cor amarela e azul, ou 
seja, o comportamento pluviométrico apresenta-se em sua predominância, na faixa da média e do 3º 
quartil, respectivamente. O objetivo da tabela colorida é identificar facilmente os períodos úmidos e 
secos. Comprova-se que a precipitação é de média a alta nos meses quentes. Mesmo nos períodos 
secos, observa-se que, apesar de chover menos, também chove de médio a alto pela predominância 
das cores amarelo e azul. 

Pode-se concluir que nos últimos dez anos o comportamento pluviométrico da área de estudo 
se manteve na média e acima dela. Mesmo nos períodos secos a predominância de chuva se 
manteve mesmo com valores baixos inerentes aos meses de inverno. 

Ao analisar a série abaixo correspondente ao bairro de Santa Cruz, pode-se observar que, 
nos últimos dez anos, para os meses de janeiro, o valor mínimo e máximo de precipitação foram de 
53,0mm e 481,4mm, respectivamente. Portanto, conclui-se ao observar o quadro 2 que, no mês de 
janeiro, houve dentre os dez anos, precipitações média, 3º quartil e máxima. Apenas nos anos de 
2010 e 2014 as chuvas se manteve no valor mínimo. Seguindo exemplo, pode-se constatar que, no 
bairro de Santa Cruz dentro desse decênio, o comportamento pluviométrico mostrou-se em sua 
maioria amarelo, ou seja, dentro da média. Isso significa que o período úmido se sobrepõe ao seco. 

 
 Valores para a série de dados de precipitação de Santa Cruz, período 2006 - 2016. 
 

Mês Mínimo 
1º 

quartil 
Mediana Média 

3º 
quartil 

Máximo 

JAN 53,0 118,2 168,6 189,3 227,2 481,4 

FEV 29,4 91,7 148,2 129,4 172,1 206,2 

MAR 22,8 88,8 125,6 153,9 220,3 281,4 

ABR 14,2 77,4 113,8 120,9 144,9 275,2 

MAI 38,2 50,7 62,6 69,6 93,3 107,6 

JUN 34,4 43,2 54,6 56,6 60,5 107,8 

JUL 1,4 16,0 36,4 48,2 71,9 134,0 

AGO 2,0 16,8 23,6 34,4 53,6 77,2 

SET 13,8 37,8 55,6 58,7 83,5 108,0 

OUT 14,2 55,1 76,0 85,4 102,5 224,6 

NOV 61,4 95,8 114,0 120,7 135,8 228,4 

DEZ 51,0 109,3 138,0 150,0 174,3 317,4 

Classes 

super seco ~ 
Mín 

1ºq<habitual<3ºq 
super chuvoso ~ 

Máx 

Mín<seco<1ºq Santa Cruz 3ºq<chuvoso<Máx 

 
Totais de meses classificados como secos, super secos, normal, úmido e super úmido para a série de 
dados pluviométricos de Santa Cruz, RJ, período 2006 – 2016. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2006 246,0 171,6 88,2 94,4 103,4 39,6 36,4 64,6 87,0 80,8 127,8 138,8

2007 137,8 164,6 22,8 86,2 93,2 52,4 68,2 18 17,6 224,6 112,8 217

2008 163,6 206,2 215,0 147,4 62,6 54,6 10,6 77,2 65,4 76,0 117,8 140,8

2009 229,4 119,4 105,0 113,8 48,6 56,2 75,6 43,4 86,2 132,0 114,0 317,4

2010 98,6 172,6 251,2 275,2 52,8 39,2 55,6 15,6 55,4 82,2 94,6 165,8

2011 53,0 29,4 89,4 200,4 107,6 34,4 15,0 23,6 13,8 122,8 97,0 182,8

2012 198,4 64,0 125,6 128,0 63,0 107,8 36,2 22,4 108,0 69,0 77,6 51,0

2013 481,4 186,4 281,4 142,4 93,4 46,8 134,0 2,0 55,6 71,0 152,6 107,2

2014 80,4 40,4 224,0 68,6 48,6 55,4 80,0 55,4 52,4 14,2 61,4 99,8

2015 168,6 148,2 216,6 59,6 53,8 64,8 17,0 4,4 80,8 25,6 228,4 111,4

2016 225,0 121,0 74,2 14,2 38,2 71,4 1,4 51,8 23,2 41,2 143,8 118,2

ANO
SANTA CRUZ - Pluviosidade Total (mm)

 
Fonte: dados disponibilizados pelo Alerta Rio  
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No bairro de Bangu o comportamento é semelhante ao de Santa Cruz, tendo em vista a 

predominância da cor amarela, azul e lilás ao longo do decênio. 
 
Valores para a série de dados de precipitação de Bangu, período 2006 – 2016 
 

Mês Mínimo 
1º 

quartil 
Mediana Média 

3º 
quartil 

Máximo 

JAN 38,0 121,2 161,4 189,8 261,6 444,0 

FEV 24,2 61,1 105,2 106,6 158,1 178,2 

MAR 27,6 87,9 133,8 137,7 192,4 294,2 

ABR 16,2 70,6 97,6 98,4 110,1 258,6 

MAI 28,6 43,6 51,0 54,1 67,8 80,2 

JUN 16,6 29,9 37,6 40,1 47,0 78,4 

JUL 0,0 9,0 49,9 32,4 51,9 76,6 

AGO 3,0 6,3 13,2 21,7 35,1 50,0 

SET 13,6 25,5 43,0 48,9 70,7 93,0 

OUT 14,6 44,5 66,8 70,5 89,9 139,0 

NOV 49,8 56,7 90,6 102,0 134,2 214,8 

DEZ 85,6 124,7 163,6 174,3 202,2 367,8 

Classes 

super seco ~ 
Mín 

1ºq<habitual<3ºq 
super chuvoso ~ 

Máx 

Mín<seco<1ºq Bangu 3ºq<chuvoso<Máx 

 
 
 
 Totais de meses classificados como secos, super secos, normal, úmido e super úmido para a série 
de dados pluviométricos de Bangu, RJ, período 2006 – 2016. 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2006 259,4 105,2 27,6 50,0 57,4 27,6 15,4 41,0 56,2 88,6 214,8 119,0

2007 102,6 139,2 28,8 113 73,2 30,8 41,4 4,6 14,2 139 90,6 237,4

2008 139,8 169,4 194,6 107,2 44,2 36,4 9,2 50 70,8 57,4 104,4 144

2009 153,6 178,2 91,8 97,6 51 42,8 76,6 26,6 83,4 114,6 66,8 367,8

2010 274,8 66,2 294,2 258,6 64,4 37,6 45 4,8 30,4 91,2 49,8 163,6

2011 161,4 24,2 133,8 115,4 80,2 19,2 8,8 13,2 13,6 88 53 222

2012 179,4 56,0 84,0 80,0 71,2 78,4 28,8 8,8 93,0 66,8 60,4 130,4

2013 444,0 71,8 190,2 61,2 46,4 16,6 67,6 7,8 42,2 59,8 137,6 166,2

2014 38,0 46,4 197,4 83,0 35,0 57,2 58,8 29,2 43,0 23,4 50,4 85,6

2015 71,2 156,6 163,6 100,2 43,0 43,8 4,8 3,0 70,6 14,6 130,8 99,0

2016 263,8 159,6 108,6 16,2 28,6 50,2 0,0 50,0 20,6 31,6 163,0 182,4

ANO
BANGU - Pluviosidade Total (mm)

 
Fonte: dados disponibilizados pelo Alerta Rio  

 
No bairro de Campo Grande, pode-se observar que, entre os meses de novembro a março, 

são os mais úmidos quando comparados com os demais. Dessa maneira, fica claro que chove mais 
no verão e menos no inverno.  
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 Valores para a série de dados de precipitação de Campo Grande, período 2006 - 2016. 
 

Mês Mínimo 
1º 

quartil 
Mediana Média 

3º 
quartil 

Máximo 

JAN 64,0 119,5 156,4 184,9 198,7 507,8 

FEV 23,2 74,3 94,4 101,3 126,7 171,8 

MAR 42,6 91,9 111,0 132,6 181,6 275,0 

ABR 17,0 76,4 85,4 112,1 104,7 368,2 

MAI 28,6 36,8 64,4 63,0 82,1 111,6 

JUN 15,4 25,9 48,2 47,1 52,9 112,2 

JUL 1,4 15,5 45,0 42,9 58,8 108,2 

AGO 3,6 13,7 38,4 29,5 43,6 53,4 

SET 15,8 36,4 44,4 52,2 72,4 92,0 

OUT 13,0 40,8 72,8 76,1 98,2 184,4 

NOV 47,6 70,3 82,0 99,3 135,2 155,6 

DEZ 43,0 77,5 112,8 132,7 153,3 356,2 

Classes 

super seco ~ 
Mín 

1ºq<habitual<3ºq 
super chuvoso ~ 

Máx 

Mín<seco<1ºq Campo Grande 3ºq<chuvoso<Máx 

 
 
 Totais de meses classificados como secos, super secos, normal, úmido e super úmido para a série 
de dados pluviométricos de Campo Grande, RJ, período 2006 – 2016. 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2006 194,0 94,4 82,8 78,0 85,2 15,4 19,6 53,4 65,6 72,8 152,8 119,6

2007 131,6 162,6 47,4 74,8 76,2 26 61,2 8,8 15,8 184,4 82 187,4

2008 162,4 171,8 172,4 74,2 43 25,8 15,4 45,2 36 47,8 80,6 110,8

2009 156 76,6 42,6 83,2 28,6 47,2 80 39,8 79,2 150,8 100,6 356,2

2010 107,4 74,6 275 368,2 64,4 48,2 54,4 42 44,4 93 76,6 112,8

2011 64 23,2 190,8 114 111,6 22,4 14,6 18 20,4 103,4 64 187

2012 203,4 74,0 130,2 85,4 56,6 112,2 45,0 17,4 90,6 45,8 62,6 43,0

2013 507,8 125,4 203,0 157,8 79,0 55,0 108,2 10,0 56,6 75,0 155,6 114,2

2014 75,4 64,2 111,0 85,4 30,6 50,8 56,4 48,2 37,2 13,0 47,6 74,0

2015 156,4 119,8 102,2 95,4 87,6 50,8 15,6 3,6 92,0 15,2 140,2 77,2

2016 275,2 128,0 101,0 17,0 29,8 64,2 1,4 38,4 36,8 35,8 130,2 77,8

ANO
CAMPO GRANDE  - Pluviosidade Total (mm)

 
Fonte: dados disponibilizados pelo Alerta Rio  

 
A predominância da cor amarela e azul se mantem para o bairro de Guaratiba. Nos meses de 

maio a julho ao longo de dez anos foram períodos bastante chuvosos, quando comparados com o 
valor da média para esses meses. 
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Valores para a série de dados de precipitação de Guaratiba, período 2006 -2016. 
 
 

Mês Mínimo 
1º 

quartil 
Mediana Média 

3º 
quartil 

Máximo 

JAN 76,6 101,2 114,8 147,6 180,0 247,4 

FEV 16,2 67,6 116,6 110,9 142,0 213,0 

MAR 19,4 72,3 120,4 124,1 165,6 287,0 

ABR 14,4 59,7 81,8 95,5 104,3 244,0 

MAI 34,6 55,0 62,0 68,4 79,2 122,2 

JUN 30,8 40,1 49,2 58,5 65,2 140,2 

JUL 2,8 15,2 45,8 52,0 82,7 127,8 

AGO 4,2 12,6 22,6 26,6 29,8 82,0 

SET 13,8 36,1 54,8 56,4 77,8 99,4 

OUT 16,4 40,9 63,6 68,2 98,1 133,2 

NOV 43,0 91,6 118,6 113,6 130,7 185,8 

DEZ 12,4 60,0 95,2 114,3 152,5 319,2 

Classes 

super seco ~ 
Mín 

1ºq<habitual<3ºq 
super chuvoso ~ 

Máx 

Mín<seco<1ºq Guaratiba 3ºq<chuvoso<Máx 

 
 
 Totais de meses classificados como secos, super secos, normais, úmidos e super úmidos para a 
série de dados pluviométricos de Guaratiba, RJ, período 2006 – 2016. 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2006 137,2 139,8 79,6 50,2 122,2 60,6 25,2 21,2 75,6 63,6 118,6 95,2

2007 76,6 140,6 19,4 46,2 56,8 37,8 63,2 14,4 13,8 107,0 121,4 153,2

2008 217,2 143,4 166,6 123,6 67,8 49,2 15,6 82,0 99,4 89,2 136,0 129,6

2009 148,0 69,2 111,6 168,0 34,6 69,8 93,8 46,4 64,6 108,4 149,0 319,2

2010 91,0 200,6 287,0 244,0 62,6 32,0 127,8 22,6 49,8 46,6 101,2 155,4

2011 111,4 28,6 170,4 91,0 95,0 30,8 14,8 27,4 32,6 133,2 82,0 151,8

2012 144,8 66,0 65,0 69,2 90,6 140,2 45,8 10,8 80,0 78,6 71,0 12,4

2013 213,4 116,6 132,0 89,8 50,0 48,4 71,6 6,6 54,8 47,0 116,2 56,4

2014 88,8 16,2 120,4 72,0 53,2 42,4 104,0 24,6 39,6 24,8 43,0 49,2

2015 148,2 213,0 164,6 81,8 62,0 50,4 7,2 4,2 82,4 16,4 185,8 63,6

2016 247,4 85,8 48,8 14,4 57,4 82,0 2,8 32,2 27,2 35,2 125,4 71,6

GUARATIBA - Pluviosidade Total (mm)
ANO

 
Fonte: dados disponibilizados pelo Alerta Rio  

 
 
Correlação dos índices pluviométricos e casos de dengue: 
 

Realizou-se uma análise simples de correlação linear entre os totais pluviométricos mensais e 
os casos de dengue notificados. O cálculo estatístico foi realizado nos quatro bairros, no período de 
2007 a 2014. Buscou-se encontrar uma relação, seja forte ou não entre os períodos chuvosos e o 
aumento no número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue na área de estudo. 

Ao analisar os gráficos da dispersão, observou-se que a correlação entre a chuva e o número 
de casos de dengue foram baixos para todos os bairros. No entanto, alguns fatores precisam ser 
levados em consideração, dentre eles a clareza de que independentemente da quantidade de chuva, 
o mosquito se reproduzirá mesmo com pouca precipitação. Pois não é a quantidade de chuva que 
aumenta o número de casos de pessoas infestadas e sim a ocorrência de água parada. O mosquito 
Aedes aegypti necessita de outros fatores, como a temperatura e o abrigo ideal, bem como os 
aspectos socioeconômicos despreparados, local de maior concentração de população carente, tendo 
em vista a deficiência no acesso básico a saúde preventiva, a água canalizada, ao saneamento 
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básico e moradias adequadas, todos esses indicadores contribuem para que o mosquito encontre 
facilmente abrigos para sua reprodução (Oliveira, 2015 p.88). 
 
Dispersão: Pluviosidade e Casos de Dengue (2007 – 2014) – Santa Cruz 
 

 
Fonte: dados – Datasus e Alerta Rio - adaptado 

 
 Dispersão: Pluviosidade e Casos de Dengue (2007 - 2014) – Bangu 
 

 
Fonte: dados – Datasus e Alerta Rio – adaptado 

 
 
Dispersão: Pluviosidade e Casos de Dengue (2007 - 2014) – Campo Grande 
 

 
Fonte: dados – Datasus e Alerta Rio – adaptado 
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Dispersão: Pluviosidade e Casos de Dengue (2007 - 2014) – Guaratiba 
 

 
Fonte: dados – Datasus e Alerta Rio – adaptado 

 
 

Conclusão 
 

Pretendeu-se neste estudo analisar a relação da precipitação com a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, tendo em vista a importância do vírus da dengue e seus impactos na saúde pública de 
milhares de pessoas atingidas, ocasionando epidemias e mortes em vários cantos do planeta. 

Analisar o espaço geográfico e suas relações construídas entre o meio físico e o homem, 
contribuem para o entendimento das construções desiguais, seja ela social, cultural e econômica. 
Com isso, a Geografia da Saúde tem como contribuição analisar a relação entre o meio físico em que 
determinada população está inserida, quais as condições o meio oferece, e porque tais condições 
são oferecidas. Tais relações podem ser determinadas pelo clima, pelos fenômenos geotectônicos, 
pela altitude, ou por motivos socioeconômicos, políticos e culturais. O presente trabalho baseando-se 
nessas temáticas, buscando analisar a relação entre o fenômeno físico, através dos dados 
pluviométricos, e a proliferação do mosquito que, por sua vez, tem como principal foco, o homem.  

A proliferação do mosquito transmissor, trouxe consigo em seu DNA novas doenças virais, 
como a Zika e a Chikungunya, além da febre amarela já conhecida. Todas essas doenças, causaram 
grandes impactos nas pesquisas e nas tomadas das decisões no que consiste a saúde pública, além 
de vários trabalhos acadêmicos sobre esta temática.  

Nesse campo de estudo, a Geografia e a Climatologia contribuem por desenvolverem 
pesquisas congregando natureza e sociedade. Pensando a Geografia como ciência que estuda a 
produção do espaço e a Climatologia nos estudos referentes a Geografia física, tem-se por objetivo 
facilitar a compreensão desse espaço e os processos pluviométricos. Dessa forma, compreender 
tanto, as possíveis correlações entre os aspectos sociais dados no espaço versus as características 
pluviométricas, quanto na proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue.  

Foram analisados os dados de chuva e de casos de dengue, para compreender as 
interrelações na área de estudo, através de análises estatísticas pelos métodos Quantis e por 
gráficos de correlação. Os resultados obtidos no método de Quantis, mostrou que, de maneira geral 
as chuvas foram predominantes ao longo dos meses entre o decênio. Mesmo nos meses 
considerados mais secos, correspondentes ao inverno, a precipitação, mesmo com valores mais 
baixos, comportou-se entre a média e 3º quartil. Esse comportamento ocorreu para todos os quatro 
bairros (Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Guaratiba).  

A correlação encontrada entre os casos de dengue e de precipitação foi baixa e positiva. Este 
resultado mostra que, apesar da fraca relação, os casos de dengue foram notificados próximo aos 
meses mais úmidos, isso nos leva a pensar que outros componentes como a temperatura, a direção 
do vento, assim como as condições de saneamento básico, coleta regular de lixo e moradia ideais, 
sejam fatores importantes para a investigação da proliferação dos mosquitos transmissores, tendo em 
vista que a correlação entre precipitação e dengue não foi forte. 
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Por fim, pode-se concluir que, ao analisar dados de precipitação e sua relação com o número 

de casos de dengue, os resultados foram baixos e, por isso a importância de abordar em outros 
estudos. Outros fatores podem ser relevantes para as análises sobre a proliferação do mosquito e 
sua interação com o meio urbano, por exemplo, a temperatura e o índice de vulnerabilidade, tomando 
a estatística e o geoprocessamento como metodologia de análise.  
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Resumo 
Introdução: No Brasil os acidentes de trabalho representam sérios problemas de saúde pública com 
aproximadamente 25% de lesões por causas externas atendidas nos serviços de urgências e 
emergências. Os trabalhadores adoecem e morrem por causas relacionadas ao trabalho em 
decorrência direta das atividades profissionais exercidas e das indiretas por doenças relacionadas 
com o trabalho. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de todos os trabalhadores acometidos por 
acidentes de trabalhos assistidos pelos serviços de saúde públicos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e privados, notificantes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 
Dourados-MS, no período de 2012 a 2014. Materiais e Métodos: Estudo transversal pautado na 
consulta do sistema de informação do banco de dados do SINAN, entre 2012 e 2014. Resultados: Em 
Dourados, no período considerado, foram notificados 262 casos de agravos e doenças relacionadas 
ao trabalho, sendo: acidentes graves (n=60/22,9%); acidentes biológicos (n=167/63,8%); intoxicações 
exógenas (n=4/1,5%); LER/DORT (n=29/11%); transtornos mentais (n=2/0,8%). Predominaram os 
acidentes e doenças entre trabalhadoras (68,7%). Houve predomínio de acidentes na faixa etária dos 
28 aos 37 anos (29%). Conclusão: Prevaleceram os acidentes biológicos, entre mulheres, no período 
pesquisado. A avaliação epidemiológica dos agravos à saúde e acidentes envolvendo os 
trabalhadores é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas voltadas a esse grupo, 
contudo é necessário o aperfeiçoamento do sistema de informação, das ações de promoção, 
prevenção, controle e reabilitação do trabalhador. 
 
Palavras-chave: Epidemiologia; SINAN; Acidentes de Trabalho; Saúde do Trabalhador; Saúde 
Pública. 
 
 
Abstract 
Introduction: In Brazil, industrial accidents pose serious public health problem with approximately 25% 
of injuries from external causes in the emergency care services. Workers get sick and die from causes 
related to work as a direct result of the exercised professional activities and indirect related diseases 
work. Objective: To describe the epidemiological profile of all affected workers work accidents assisted 
by the public health services of the Unified Health System (SUS) and private notifying the Notifiable 
Diseases Information System (SINAN) in Dourados-MS, period from 2012 to 2014. Materials and 
Methods: cross-sectional study guided by the consultation in the information system of the SINAN 
database between 2012 and 2014. Results: in Dourados, in the period considered, were reported 262 
cases of injuries and illnesses related to work, as follows: serious accidents (n = 60 / 22.9%); 
biological accidents (n = 167 / 63.8%); exogenous intoxication (n = 4 / 1.5%); RSI / MSDs (n = 
29/11%); mental disorders (n = 2 / 0.8%). Predominated accidents and diseases among workers 
(68.7%). There was a predominance of accidents in the age group of 28 to 37 years (29%). 
Conclusion: Prevailed biological accidents among women, in the period surveyed. Epidemiological 
evaluation of health hazards and accidents involving workers is key to the development of public 
policies aimed at this group, however it is necessary to improve the information system of promotion, 
prevention, control and rehabilitation of the worker. 
 
Key words: Epidemiology; SINAN; Work accidents; Worker's health; Public health. 
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Introdução 
 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) em seu relatório de 2013 estima que, 
aproximadamente, 2,34 milhões de pessoas morram por ano devido aos acidentes de trabalho e às 
doenças relacionadas ao trabalho, e ainda que ocorram 160 milhões de casos de doenças ou 
agravos não fatais também relacionados com o trabalho. O mesmo documento relata ainda uma 
perda anual de 4% no Produto Interno Bruto (PIB) mundial em decorrência de custos diretos e 
indiretos relacionados a acidentes e agravos de trabalho.  

No Brasil os acidentes de trabalho representam sérios problemas de saúde pública 
com aproximadamente 25% de lesões por causas externas atendidas nos serviços de urgências e 
emergências (CONCEIÇÃO et al, 2003). No que se refere ao risco de morte e de agravos no trabalho, 
o país ocupa o quarto lugar no mundo (OIT, 2013). 

Os trabalhadores adoecem e morrem por causas relacionadas ao trabalho em 
decorrência direta das atividades profissionais exercidas e das indiretas por doenças relacionadas 
com o trabalho. Os dados relacionados aos agravos de trabalho são pouco confiáveis, isto é, há sub-
registro nas informações coletadas junto ao sistema de informação em saúde, o que dificulta e 
prejudica o planejamento e implementação de ações direcionadas a saúde do trabalhador (BRASIL, 
2011a). 

O desenvolvimento de políticas e ações relativas à Saúde do Trabalhador não é 
recente. Já na década de 1980, com a consolidação do movimento pela Reforma Sanitária e a 
incorporação na Constituição de 1988 de um novo conceito de sistema de saúde no Brasil, é possível 
evidenciar essa preocupação. Conforme o artigo 200 da Constituição Federal de 1988 que define o 
SUS, compete a este, além de outras atribuições, nos termos da lei, executar as ações de Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

De maneira mais incisiva, a 1ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores – 
CNST (1986) abordou três temas fundamentais: 1) Diagnóstico da situação de saúde e segurança 
dos trabalhadores; 2) Novas alternativas de atenção à saúde dos trabalhadores; 3) Política nacional 
de saúde e segurança dos trabalhadores; com a finalidade de debaterem o posicionamento 
institucional representativo dos setores da sociedade com resultado deste debate ficaram marcadas 
as medidas efetiva na prática da reformulação do setor da saúde do trabalhador e que foram 
confirmadas e aprovadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 2011a). 

A 2ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores ocorreu em 1994 e teve por 
finalidade aprofundar a reflexão e o debate com a proposta de diretrizes para a construção da Política 
de Saúde do Trabalhador, visando a melhoria da qualidade de atenção à saúde dos trabalhadores. 

Em 1998, foram publicadas as Portarias MS/GM 3.120 e 3.908, que tratam, 
respectivamente, da Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e Norma 
Operacional de Saúde do Trabalhador. A finalidade dessas é definir os procedimentos básicos para o 
desenvolvimento das ações de vigilância em saúde desse grupo específico (BRASIL, 1998e e 
1998d). Em 2002, por meio da Portaria nº 1.679 foi estruturada a Rede Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Trabalhador no SUS (RENAST), com objetivo de estimular a criação de centros 
coordenadores de Saúde do Trabalhador nos estados e regiões, articulada pelo Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2002). 

No ano de 2005, durante a 3ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores foram 
aprovadas 344 resoluções, o que representou grande mobilização na área. O processo não se 
encerrou nesta etapa, mas englobou a devolução àqueles que se envolveram e a incorporação 
dessas resoluções nas proposições da 13ª Conferência Nacional de Saúde. 

A partir das propostas das primeiras Conferências Nacionais da Saúde do Trabalhador 
foi implantada a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST (Decreto nº 7.602 de 
07 de novembro de 2011). Os objetivos eram a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida 
do trabalhador, bem como a prevenção de acidentes e de danos à saúde relacionados ao trabalho ou 
que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho 
(BRASIL, 2011b). 

Em 2012, pela Portaria nº 1.823 foi instituída a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora - PNSTT que tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e 
as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Seus objetivos são, prioritariamente, fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e 
integrar os demais componentes da Vigilância em Saúde, promovendo a saúde e ambientes e 
processos de trabalhos saudáveis, garantindo assim a integralidade na atenção à saúde do 
trabalhador (BRASIL, 2012).  
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Por fim, em 2014, a 4ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores com tema 

“Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do Estado” aprova a 
Resolução nº 494 de 27 de novembro de 2013, determinando a criação de um Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (CEREST) por cada região de Saúde (CNS, 2015). 

 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi criado na década de 

1990, com objetivo de coletar e processar os dados sobre agravos de notificação do país (Brito, 
1993). Por agravo entende-se:  

 
Qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por 
circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias 
químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada; e 
doença como: enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou 
fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os 
seres humanos (BRASIL, 2014). 

 
O SINAN é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos 

que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria MS Nº 1.271/2014) e 
também pelos dados provenientes da notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador 
(Portaria MS Nº 777/2004). Desta forma são considerados agravos à saúde do trabalhador, passíveis 
de notificação: os Acidentes de Trabalho Fatais; os Acidentes de Trabalho com Mutilações; os 
Acidentes com Exposição a Material Biológico; as Dermatoses Ocupacionais; as Intoxicações 
Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados); as 
Lesões por Esforços Repetitivos (LER), os Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho 
(DORT); as Pneumoconioses; a Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR; os Transtornos Mentais 
Relacionados ao Trabalho; e o Câncer Relacionado ao Trabalho (BRASIL, 2014 e 2004). 

A Ficha Individual de Notificação deverá ser preenchida pelas unidades assistenciais 
para cada paciente quando da ocorrência, ainda que suspeita, de problema de saúde de notificação 
compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Este instrumento deve ser encaminhado 
aos serviços de vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais, que devem repassar 
semanalmente os arquivos, em meio magnético, para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES). 

De acordo com Santana e colaboradores (2009b), o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação de acidentes de trabalho é um banco de dados avançado, entretanto, com grande sub-
registro por falta de qualidade. 

Em Dourados-MS, como na maioria dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, 
não há uma sistemática para avaliação dos acidentes do trabalho, por isso se faz necessário um 
estudo que priorize a investigação com intuito de formalizar os dados mais completos para a 
sociedade e subsidiar o poder público nas suas ações. 

Nessa perspectiva este estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico de 
todos os trabalhadores acometidos por acidentes de trabalhos assistidos pelos serviços de saúde 
públicos do SUS e privados, notificantes ao SINAN de Dourados-MS, período de 2012 a 2014. 

 

Materiais e Métodos 
 

Este estudo é do tipo transversal e pautou-se na consulta ao sistema de informação do 
banco de dados do SINAN com análise de dados secundários, junto ao Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CEREST) da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados-MS. 

O município de Dourados está situado na região sul do Estado de Mato Grosso do Sul, 
é o centro de uma região voltada para agricultura, pecuária e indústria alimentícia. Segundo dados do 
IBGE, o município possui uma superfície de 4.096,90 Km², com população local de 196.035 
habitantes, com crescimento populacional de 6 % entre 2010 a 2013. 

O CEREST é composto pelas redes sentinelas de serviços de saúde de média e alta 
complexidade, tanto da rede privada quanto da rede pública de saúde. A porta de entrada para os 
acidentes e adoecimentos do trabalho na Unidade Sentinela de Dourados – MS são: os Centros de 
Saúde, Hospital da Vida, Hospital Universitário, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). 
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As variáveis de estudo foram: a) Tipo de agravo relacionado ao trabalho: Acidente de 

Trabalho Fatal; Acidentes de Trabalho com Mutilações; Acidente com Exposição a Material Biológico; 
Dermatoses Ocupacionais; Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, 
gases tóxicos e metais pesados); Lesões por Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios 
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT); Pneumoconioses; Perda Auditiva Induzida por 
Ruído – PAIR; Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho; e Câncer Relacionado ao Trabalho. b) 
Características demográficas e socioeconômicas do trabalhador: Sexo (masculino/feminino); Idade 
(em anos); Ocupação. c) Outros aspectos relacionados ao acidente de trabalho: Períodos sazonais; 
Notificante; e Local do acidente. 

São considerados trabalhadores neste estudo, pessoas de ambos os sexos, com idade 
de 18 a 64 anos. No cálculo da taxa de prevalência, foi utilizado como numerador o número total dos 
agravos relacionados ao acidente de trabalho notificados, por ano. Para análise dos dados foi 
utilizado o método descritivo por meio de medidas de frequência absoluta e relativa; com base em 
dados secundários agregados e de acesso público sem identificação dos nomes e endereços dos 
sujeitos de pesquisa.  

Os dados relacionados as fichas do SINAN deveriam ser exportados do SINAN Net 
para  serem tabulados, porém, devido a inoperância do servidor da Internet da rede não foi possível 
acessar o sistema SINAN Net. A solução sugerida pela Coordenadora do CEREST local foi a de 
coletar os dados a partir dos impressos notificados recebidos das unidades sentinelas existentes em 
seu arquivo desde 2012, o que limitou a pesquisa entre 2012 a 2014. 

Este projeto foi submetido à Comissão de Estágios, Pesquisas e Trabalhos (CEPET) 
da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/MS, que autorizou a coleta de dados no CEREST de 
Dourados-MS, realizada durante o mês de fevereiro de 2016. Também houve a submissão do projeto 
ao Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), de acordo 
com as Diretrizes e Normas de Pesquisa com Seres Humanos da Resolução do Conselho Nacional 
de Saúde nº 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo aprovado sob o parecer número 
1.402.541/2016 CEP/UFGD. 

 

 Resultados e Discussão 
 

Em Dourados de 2012 a 2014, foram notificados 262 casos incluindo cinco dos dez 
agravos e doenças de notificação compulsória relacionados ao trabalho, a saber: acidentes graves 
(n=60/22,9%); acidentes biológicos (n=167/63,8%); intoxicações exógenas (n=4/1,5%); LER/DORT 
(n=29/11%); transtornos mentais (n=2/0,8%). Os agravos de maior predominância foram os acidentes 
biológicos 63,8% do total de casos notificados e em segundo lugar os acidentes graves com 22,9%. 

Houve uma predominância dos acidentes e doenças entre trabalhadores do sexo 
feminino com 68,7% do total de casos notificados, sendo que o maior acometimento é o de acidentes 
com materiais biológicos. Houve predomínio de acidentes na faixa etária dos 28 aos 37 anos, com 
29% relacionados a acidentes biológicos (Tabela 1). 

Em relação à ocupação constatou-se que 56,5%; dos acidentes com materiais 
biológicos com profissionais da saúde e 19% acometeram os trabalhadores de Serviços Gerais. 
Seguidos ainda por acidentes graves os trabalhadores da indústria com 9,6% e os comerciários com 
7,6% (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Distribuição dos acidentes de trabalho segundo variáveis sociodemográficas dos 

trabalhadores de Dourados-MS, 2012 a 2014. 
 

 
Variáveis 

     Total 

Grave Biológico Exógena LER/DORT Mental N % 

Sexo 

   Masculino 48 24 2 6 2 82 31,3 
   Feminino 12 143 2 23 0 180 68,7 

Faixa etária (anos) 

   18-27  17 37 2 1 0 57 21,8 
   28-37  13 56 1 5 1 76 29,0 
   38-47  16 43 1 12 0 72 27,5 
   48-57  10 24 0 7 1 42 16,0 
   58-64  4 7 0 4 0 15 5,7 

Ocupação 

   Saúde 4 143 0 1 0 148 56,5 
   Construção 13 0 0 2 0 15 5,8 
   Indústria 17 0 1 6 1 25  9,6 
   Comércio 11 0 0 8 1 20 7,6 
   Serviços Gerais 14 21 3 12 0 50 19,0 
   Outros 1 3 0 0 0 4 1,5 

Total 60 167 4 29 2 262 100 

Fonte: CEREST de Dourados-MS. 
 
Dentre os agravos de notificação compulsória relacionados ao trabalho, na cidade de 

Dourados, no período investigado, predominaram os acidentes com materiais biológicos, seguidos 
pelos acidentes graves, distúrbios osteomusculares, intoxicações exógenas e transtornos mentais. 
Não houve notificação de acidente de trabalho fatal, acidentes de trabalho com mutilações, 
dermatoses ocupacionais, pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído (PAIR), e de câncer 
relacionado ao trabalho. 

Os achados desta pesquisa sugerem aumento com oscilação de decréscimo anuais na 
notificação dos agravos relacionados ao trabalho desde a implantação da Portaria nº 104/2011, que 
define a regulamentação da relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação 
compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições 
aos profissionais e serviços de saúde. Segundo Facchini et al. (2005) e Bortoleto et al. (2011), apesar 
dos avanços significados nos números de notificações, ainda assim existem subnotificação. 

Os autores Binder (2003) e Scussiato et al (2010) relatam que os acidentes de trabalho 
devem ser registrados no protocolo da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), conforme 
determinação do artigo 336 do Decreto nº 3.048 de 06 maio de 1999 da Previdência Social. No 
entanto, menos de 30% dos acidentes que ocorrem no Brasil são notificados. A Tabela 5 explicita as 
subnotificações.  

Este estudo constatou que a maior parte dos acidentes ocorreram com materiais 
biológicos atingindo mulheres jovens e produtivas, que trabalham na área da saúde como: 
enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagens; talvez pelo fato da categoria profissional ser 
composta na sua maioria do sexo feminino e pelas especificidades do processo de trabalho de 
cuidado ininterrupto e contínuo desses profissionais, que pode acarretar a uma maior exposição.  

No presente estudo, observou-se que a maior parte das notificações foram realizados 
pelo Serviço de Atendimento Especializado e pelo Centro de Testagem e Aconselhamento da 
Secretaria Municipal de Saúde de Dourados.  

Apuraram-se dois casos de transtornos mentais, sendo um na atividade industrial e 
outro comercial, ambas atividades com regimes de turnos alternados e consideradas estressantes, 
confirmando o que nos ensinam Miranda et al (2012) e Santana et al (2009b) com predominância do 
sexo masculino com histórico de doenças mentais (Tabela 1).  

Nos casos de Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios Osteomusculares 
Relacionadas ao Trabalho (LER/DORT), 11%, foram predominantes entre trabalhadores do sexo 
feminino nas atividades de serviços gerais, seguido pelas atividades de comércio e prestação de 
serviços, como: empregada doméstica e operadores de caixa, todas as atividades decorrentes de 
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movimentos repetitivos; esses achados corroboram com o estudo de Hennington e Monteiro (2006) 
(Tabela 1 e 2). 

Os acidentes graves aparecem em segundo lugar dentre os agravos mais notificados, 
22,9%, com predominância no gênero masculino, faixa etária dos 18 a 47 anos de idade, 
concentrados nos trabalhadores do setor industrial, serviços gerais e construção civil. Devido maior 
exposição desses indivíduos economicamente ativa a esses agravos que causam mais 
incapacidades e afastamentos e como consequência maior impacto socioeconômico para a empresa, 
para o trabalhador e para a Previdência Social (OIT, 2013; MIRANDA, 2012; SANTANA, 2009a; 
CAVALCANTE et al, 2014) – (Tabela 1 e 2).  

Analisando comparativamente os dados locais com os do Estado de Mato Grosso do 
Sul, observou-se que nos casos de acidentes graves, há redução de 100% dos casos notificados em 
relação ao Estado, o que pode ser um forte indicativo de subnotificação. No que se refere aos 
acidentes com materiais biológicos há um aumento de 300% em relação ao Estado, demonstrando 
eficácia nas notificações devido aos profissionais implicados na maioria trabalhar na área da saúde 
(Tabela 2). 
 
Tabela 2 - Comparativo de acidentes de trabalho de Dourados-MS e Estado de Mato Grosso do 

Sul, período de 2012-2014. 
 

Tipos de Acidentes Estado MS % Dourados-MS % 

Grave 5915 45,7 60 22,9 
Biológico 2184 16,9 167 63,8 
Intoxicação Exógena 4620 35,7 4  1,5 
LER / DORT 168 1,3 29 11,0 
Transtorno Mental 48 0,4 2 0,8 

Total 12935 100 262 100 

Fonte: CEREST de Dourados-MS. 
 
A distribuição por períodos trimestrais das ocorrências de acidentes de trabalho entre 

os trabalhadores, se deu mais no quarto trimestre, com 37,8% do total notificados. Em seguida 
prevalece o terceiro trimestre com 29,4% (Tabela 3). 
 
Tabela 3 - Distribuição dos acidentes de trabalho segundo variáveis sazonais dos 

trabalhadores de Dourados-MS, 2012 a 2014. 
 

Períodos Acidente Acidente Intoxicação LER / Transtorno Total 

Grave Biológico Exógenas DORT Mental N % 

Trimestres 
   1º 21 20 1 0 0 42 16,0 
   2º 18 25 0 1 0 44 16,8 
   3º 9 64 3 0 1 77 29,4 
   4º 19 51 0 28 1 99 37,8 

Total 67 160 4 29 2 262 100 

Fonte: CEREST de Dourados-MS. 

As instituições SAE e CEREST foram responsáveis por 56,1% das notificações totais, 
isso se deve as ações desenvolvidas por essas instituições. Nos casos de acidentes com materiais 
biológicos são realizados testes, acompanhamentos e orientações pelo SAE; no CEREST são 
diagnosticados, orientados e acompanhados os casos de acidentes graves, os distúrbios 
osteomusculares e os transtornos mentais, face ao quadro de profissionais aptos para atender essas 
especificidades (Tabela 4). 

Em segunda posição destacam-se os hospitais públicos como notificantes com 22,5% 
dos casos, principalmente em acidentes graves; já os hospitais privados aparecem na terceira 
posição com 15,3%, com predominância total em acidentes com materiais biológicos (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Distribuição dos acidentes de trabalho segundo notificantes e locais dos acidentes 

dos trabalhadores de Dourados-MS, 2012 a 2014. 
 

 
Variáveis 

Ac. Acidente Intoxicação LER / Transtorno Total 

Grave Biológico Exógenas DORT Mental N % 

Notificantes 

 Hospitais Públicos 41 14 4 0 0 59 22,5 
 Hospitais Privados 0 40 0 0 0 40 15,3 
 Estratégia Saúde 11 3 0 2 0 16 6,1 
 SAE / CEREST 8 110 0 27 2 147 56,1 

Locais do Acidente 

 Trajeto 11 0 0 0 0 11 4,2 
 Trabalho 49 167 4 29 2 251 95,8 

Total 60 167 4 29 2 262 100 

Fonte: CEREST de Dourados-MS.  
 
O referido estudo aponta ainda, que 95,8% dos acidentes acontecem nos locais de 

trabalho e que apenas 4,2% ocorrem no trajeto (residência – trabalho e vice-versa). Fazendo a 
comparação dos dados do SINAN com a do Ministério da Previdência Social (MPS) com apenas os 
dois anos disponíveis até o momento, superam em muito o número notificado de 11 pelo SINAN 
contra os 424 do MPS, isso levando em conta os números que não são contabilizados por não terem 
sidos registrado a Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) (Tabela 5).  

O comparativo dos dados do MPS compreendido entre 2012 e 2013 mostram 2.127 
casos de acidentes de trabalho, enquanto que os valores encontrados no banco de dados do SINAN 
de 2012 a 2014 foram somente de 262 casos. Fica caracterizada a subnotificação dos dados do 
banco SINAN em relação ao do MPS tanto nos números de Dourados-MS como os números do 
estado de MS (Tabela 2 e 5) – (MPS, 2013). 
 
Tabela 5 – Acidentes do Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul e da cidade de Dourados-

MS da fonte do Ministério da Previdência Social (MPS). 
 

 

ESTADO /  

MUNICÍPIO 

Com CAT Registrada Sem CAT 
Registrada 

Típico Trajeto Doença do 
Trabalho 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Mato Grosso do Sul 

6.997 6.914 1.504 1.709 181 152 2.734 2.627 
Dourados - MS 

568 510 211 213 35 17 273 300 

Fonte: MPS, 2013. 
 
Destaca-se divergência na classificação do tipo de acidente de trabalho como dois 

casos de acidentes de trabalho com mutilações que foram classificados como acidente grave, sendo 
constatados mais dois casos de intoxicações exógenas que também foram classificados como 
acidente grave. Esses erros vêm impactar negativamente os dados do SINAN na sua efetividade, 
fidedignidade e confiabilidade. Santana et al. (2009b) destacaram que mais da metade dos estados 
da federação notificava os acidentes com mutilações 66,7% e as intoxicações exógenas 62,5%, 
porém em nenhum dos dois casos aparece o estado de Mato Grosso do Sul; questionando-se a 
qualidade dos dados bem como a subnotificação. 

Este estudo ficou restrito aos dados impressos de notificação do SINAN em 
decorrência da inoperância do sistema SINAN Net, durante a permanência do pesquisador no 
CEREST de Dourados-MS. De acordo com a Coordenadora local a competência de operação técnica 
do sistema é do governo Federal.  
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Conclusão 
 

Os resultados evidenciam que os agravos relacionados ao trabalho vitimaram as 
mulheres, numa proporção de duas vezes em relação aos homens e também os profissionais de 
saúde, em maior número que os demais trabalhadores. Dessa forma, destaca-se a necessidade de 
ações de abordagem e prevenção junto a esses indivíduos.  

O banco de dados do SINAN tem suas vantagens, pois refere-se aos trabalhadores 
formais e informais; que diferentemente da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) do 
Ministério do Trabalho, só trata dos acidentes ocorridos com trabalhadores formais. 

Contudo, as limitações na base de dados do SINAN, evidenciadas pela discrepância 
dos dados em relação aos constantes no Ministério da Previdência Social (MPS), podem causar 
prejuízos na elaboração do plano de políticas em saúde para a referida população, e limitam os 
achados do presente estudo, sugerindo a necessidade de novas pesquisas na área. 

Ainda assim, os resultados deste estudo representam um trabalho importante de 
avaliação epidemiológica sobre a saúde do trabalhador de Dourados-MS e sua representatividade no 
contexto do estado de Mato Grosso do Sul, para direcionar e evidenciar a necessidade de 
aperfeiçoamento do sistema de informação, das ações de promoção, prevenção, controle e 
reabilitação do trabalhador. O presente estudo demonstrou ainda que o sistema SINAN Net apresenta 
a necessidade de operacionalidade técnica, melhores registros, cobertura e qualidade dos dados. 
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Resumo 
Objetivou-se descrever os principais fatores de risco para o óbito fetal e propor estratégias para sua 
prevenção. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura no qual foram pesquisados artigos na 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), no período de 1985 a 2012, artigos com idioma português, os 
descritores foram óbito fetal e pré-natal. Foram utilizados dados do DATASUS e IBGE referente ao 
município de Porto Murtinho\MS. Foi possível constatar que as gestantes que tiveram o óbito fetal 
possuíam baixo nível de escolaridade, revelando ser fator de risco no município. No que se refere a 
tempo de gestação, o parto prematuro é fator de risco, conforme literatura pesquisada. No município 
de Porto Murtinho 66,6 % dos óbitos fetais de prematuros. 41,6 % das gestantes possuíam idade 
superior a 35 anos. Torna-se necessária estratégias como equipe de saúde cada vez mais 
qualificada, acompanhamento do pré-natal com no mínimo 5 consultas, ampliação da educação no 
município, promoção da hierarquização, regionalização e descentralização dos serviços de saúde, 
ações preventivas são de grande valor, pois são de menor custo, eficazes e muito viáveis. 
 
Palavras chave: Prevenção, Óbito fetal, Pré-natal. 
 
 
Abstract 
The objective was to describe the main risk factors for fetal death and propose strategies for its 
prevention. It is an integrative review of literature in which articles were searched in the Virtual Health 
Library (VHL), between 1985 and 2012, articles with Portuguese language, the descriptors were fetal 
and prenatal death. Data from DATASUS and IBGE were used for the municipality of Porto Murtinho \ 
MS. It was possible to verify that the pregnant women who had the fetal death had low level of 
schooling, being a risk factor in the municipality. As far as gestation time is concerned, preterm birth is 
a risk factor, according to the researched literature. In the municipality of Porto Murtinho, 66.6% of the 
fetal deaths of premature infants. 41.6% of the pregnant women were older than 35 years. It becomes 
necessary strategies as an increasingly qualified health team, prenatal care with at least 5 
consultations, expansion of education in the municipality, promotion of hierarchization, regionalization 
and decentralization of health services, preventive actions are of great value, Because they are 
cheaper, effective and very viable. 
 
Key words: Prevention, Fetal death, Prenatal care 

 

 

Introdução 
 

A mortalidade infantil e fetal são grandes temas em saúde pública, pois a ocorrência de óbitos 
ainda apresenta-se elevada em países em desenvolvimento. O Brasil tem buscado, por meio de suas 
políticas e programas, atuar sobre as condições que possam ser evitadas para a ocorrência dos 
óbitos infantil e fetal, mas ainda apresenta um cenário de muitos esforços a serem desenvolvidos. 

O óbito fetal é definido como a morte do produto da gestação antes da expulsão ou sua 
extração completa do corpo materno, independente da idade gestacional, e tem como características 
a não respiração, nenhum outro sinal de vida como batimentos do coração, pulsações do cordão 
umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária (Brasil, 2010, p.12) 
 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve: “aquele ocorrido em qualquer 
momento da gravidez, independentemente de sua localização, incluindo abortos e gestações 
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extrauterinas, ovo morto ou retido, aborto retido de primeiro ou segundo trimestre e também o feto 
morto no terceiro trimestre, até o final da gestação” (Brasil, 2012, p.101). 
 Os países organizam suas ações e serviços de saúde analisando a situação de saúde de sua 
população, as doenças que acometem e as causas das mortes. Estas informações servirão de bases 
para planejamento de medidas que possam minimizar e até erradicar as causas de doenças e as 
mortes.  
 Uma informação que auxilia a análise de situação de saúde é a Taxa de Mortalidade Infantil 
(TMI), ou seja, o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na 
população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado (BRASIL, 2009, p. 16). 
E também a Taxa de Mortalidade Fetal (TMF), ou seja, o número de óbitos fetais ocorridos a partir da 
22ª semana completa de gestação, ou 154 dias ou fetos com peso igual ou superior a 500g ou 
estatura a partir de 25 cm por mil nascimentos totais, na população residente em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado (BRASIL, 2009, p. 22-23). 
 Em relação às causas de óbito infantil, as afecções perinatais apresentam-se como uma das 
principais causas, relacionadas à precariedade do pré-natal e à resolutividade hospitalar. No Brasil, 
as condições socioeconômicas são um dos determinantes de morte infantil, visto que a mortalidade 
infantil está concentrada nas populações acometidas pela desigualdade social. O acesso aos 
serviços de saúde pode reduzir os riscos para o óbito infantil e impactar de forma positiva na 
qualidade de vida (BRASIL, 2012). 
 Entre os anos de 1990 e 2010 houve uma redução na taxa de mortalidade infantil no país, 
caracterizado pelo aumento do acesso ao saneamento básico, a queda da taxa de fecundidade, a 
melhoria geral das condições de vida, da segurança alimentar e nutricional e do grau de instrução das 
mulheres, maior acesso aos serviços de saúde e ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da 
Família, o avanço das tecnologias médicas, em especial a imunização e a terapia de reidratação oral, 
e o aumento da prevalência do aleitamento materno (BRASIL, 2012). 
 As ações que reduzem à mortalidade materno-infantil na Atenção Primária a Saúde (APS) 
estão relacionadas com a qualidade da assistência pré-conceptiva, tais como: planejamento familiar 
com acesso a pelo menos três métodos contraceptivos, aconselhamento visando diminuir a 
incidência de gravidez na adolescência e gravidez de alto-risco, tratamento anti-helmíntico, 
suplementação de ferro e ácido fólico e o aumento do período intergestacional entre 2 a 6 anos; e 
com o acompanhamento pré-natal: número de consultas de pré-natal realizadas, exames do 
protocolo de acompanhamento pré-natal previsto na Política de Humanização do Pré-Natal e 
Nascimento (PHPN), instituída pela Portaria/GM nº569/2000 (BRASIL, 2012). 
 As principais falhas que elevam a taxa de mortalidade fetal e neonatal precoce estão 
relacionadas à qualidade de assistência ao pré-natal, diagnóstico de alterações na gravidez, manejo 
obstétrico e atendimento do recém-nascido na sala de parto (reanimação). Os problemas que levam a 
um desfecho negativo estão relacionados à baixa capacidade de prevenção e respostas frente às 
intercorrências durante a gestação, parto e puerpério (BRASIL, 2012). 

É importante ressaltar que a investigação sobre mortes fetais no país é baixa, 
principalmente na região norte e nordeste. Torna-se essencial que as investigações dos óbitos sejam 
analisadas, almejando reduzir e prevenir o óbito fetal. As mortes fetais na maioria das vezes são 
potencialmente evitáveis, historicamente os serviços de saúde não colocam uma rotina de trabalho a 
análise de sua ocorrência e tampouco investimento específicos para sua redução (BRASIL, 2009). 

Estudos de Ceccati e Aquino (2010) apontam que nos países em desenvolvimento há pouco 
êxito nas implementações para reduzir ou evitar a óbito fetal e que medidas como a organização da 
atenção perinatal no país, a partir da saúde da mulher, planejamento familiar, regionalização, 
hierarquização, bem como a assistência ao pré-natal e ao parto são de fundamental importância para 
o Brasil.  

Alguns dispositivos legais, ao longo do tempo, demonstram a preocupação do Brasil em 
reduzir as mortalidades. Desde o ano de 2004, a portaria nº 1.172, de 15 de junho de 2004, dispôs 
sobre a competência dos municípios na gestão do componente municipal do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde, o que compreende as atividades de vigilância epidemiológica e monitoramento 
da mortalidade infantil e materna (BRASIL, 2004).  Já, em 2009, a portaria nº 116, de 11 de 
fevereiro de 2009 regulamentou a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações 
sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria 
de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2009).  

Esta mesma portaria também destacou as atribuições das secretarias municipais de saúde 
em relação ao fluxo, periodicidade e envio das informações coletadas: I - coletar, processar, 
consolidar e avaliar os dados provenientes das unidades notificantes; II -transferir os dados em 
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conformidade com os fluxos e prazos estabelecidos pelos níveis nacional e estadual; III - desenvolver 
ações para o aprimoramento da qualidade da informação; IV - retroalimentar os dados para as 
unidades notificadoras; V - divulgar informações e análises epidemiológicas; e VI - estabelecer e 
divulgar diretrizes, normas técnicas, rotinas e procedimentos de gerenciamento dos sistemas, no 
âmbito do Município, em caráter complementar à atuação das esferas Federal e Estadual (BRASIL, 
2009). 

A portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010, estabelece a redução da morte infantil e fetal 
como prioritária no país e destaca as medidas implementadas, tais como a obrigatoriedade da 
vigilância do óbito fetal e infantil nos serviços de saúde (públicos e privados), cuja vigilância dos 
óbitos infantis e fetais é atribuição das Unidades de Vigilância Epidemiológica (UVE) dos Estados e 
Municípios e no âmbito federal do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2010). 

Justifica-se assim este artigo que tem como principal objetivo descrever os principais fatores 
de risco para à morte fetal e formular estratégias de prevenção para que ela não ocorra.  Buscou-se 
consultar na literatura esta temática e identificar fatores de risco e estratégias utilizadas para medidas 
preventivas e refletir sobre a atual situação no contexto de inserção profissional deste pesquisador, 
município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. A intencionalidade foi à reflexão sobre o 
contexto e a problemática atual, visando colaborar com possíveis formulações de estratégias de 
prevenção da morte fetal e a promoção de ações que possam reduzir a mortalidade fetal no 
município. 

 
 

Metodologia 
 
Revisão sobre óbito fetal 
 Realizou-se uma revisão de literatura integrativa, que consiste na construção de uma análise 
ampla da literatura, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim 
como reflexões sobre a realização de futuros estudos. E o propósito inicial deste método de pesquisa 
é obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores 
(MENDES, 2008). 
  A revisão integrativa é ampla, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não 
experimentais, proporcionando uma compreensão mais completa do tema. Permite a combinação de 
dados de literatura empírica e teórica. Podendo ser direcionada para a definição de conceitos, a 
revisão de teorias ou a análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (ibid). 
 Iniciou-se uma busca no DECS, os descritores relacionados à temática e que pudessem 
auxiliar no atendimento aos objetivos propostos. Os descritores utilizados foram “óbito fetal” e “pré-
natal”. Na base BVS, na busca avançada, procedeu-se a inserção de dois descritores “Óbito Fetal” e 
“Pré-Natal” e foram encontrados 4082 artigos. Foi filtrado como assunto principal “cuidado pré-natal”, 
filtrado idioma em português, resultando em 16 artigos, 5 teses e 1 tese. Logo foi feita a leitura destes 
artigos, teses e monografia, dos quais foram utilizados 7 artigos e 1 tese que se adequavam ao 
objetivo deste artigo. Havia trabalhos compreendidos entre os anos de 1985 a 2012. 
Contexto da pesquisa 
 A povoação de Porto Murtinho advém de que no ano de 1892, Dr. Antônio Corrêa, à época 
Superintendente Regional do Banco Rio e Mato Grosso, ter estabelecido um porto para que se 
transportasse a erva-mate para o sul do país. O local só foi elevado a distrito pela resolução 225, de 
10 de abril de 1900 e para município pela Lei N.º 560, de 20 de setembro de 1911. Comemora-se no 
dia 13 de junho a data de instalação do município. (IBGE, 2016) 
 O município de Porto Murtinho é um dos 79 do estado de Mato Grosso do Sul (MS), região 
centro oeste do país, localizada as margens do rio Paraguai e distante 443 km de Campo Grande, 
capital de MS. De acordo com o censo de 2010 o município possui uma população de 15.372 
habitantes. (IBGE, 2010) 
 O censo demográfico de 2010 revelou que, considerando pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, 4588 pessoas não têm nenhum rendimento e 3938 possuem até um salário mínimo. 
Considerando pessoas de 10 ou mais anos de idade por nível de instrução, 7642 pessoas não 
possuem instrução e nível fundamental incompleto. Em relação à educação, 2562 pessoas possuem 
o fundamental completo e ensino médio incompleto. Mas, 61,5% compõem pessoas sem instrução 
alguma e fundamental incompleto. Já, 20,6% possuem o nível de instrução fundamental completo e 
ensino médio incompleto (IBGE, 2010). 
 Em relação à organização dos serviços de saúde, segundo consulta ao Sistema Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), o município de Porto Murtinho possui 5 centros de 
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saúde /Unidade Básica de Saúde, 3 consultórios, 1 hospital geral, 5 unidades de atenção à saúde 
indígena, 1 unidade de serviço de apoio de diagnóstico e terapia (SCNES, 2016). 
 Para conhecer a situação atual quanto à temática estudada no contexto de inserção 
profissional deste pesquisador, município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul foi 
necessário acessar o site do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) para ter acesso aos 
dados armazenados no mesmo. Clicou-se no link informações de saúde (TABNET) tabulador 
genérico de domínio público que permite organizar dados de forma rápida conforme a consulta que 
deseja tabular. Estatísticas vitais, mortalidade 1996 a 2013, óbitos fetais, Mato Grosso do Sul, anos 
2011, 2012, 2013, foi selecionado o município de Porto Murtinho, selecionando ano por ano o item: 
idade da mãe, escolaridade da mãe, duração da gestação, e logo em seguida clicado no item mostra. 
 
Resultados e discussão 
 
 Após a leitura dos artigos encontrados na busca descrita, organizou-se os dados em forma de 
quadro para se ter uma compreensão acerca dos resultados encontrados. 

Quadro 1  Artigos  e tese selecionados para a pesquisa 

Títulos dos artigos 

e Tese 

Data do estudo País de realização Fatores de risco Autor(es) Ações 

Estudo da 
morbidade e da 

mortalidade 

perinatal em 
maternidades  

1985 Brasil O número de 
consultas 

realizadas no pré-

natal tem 
importância para a 

diminuição da 

gestação de alto 
risco, mães jovens 

(menores de 15 

anos) ou mães 
com idade 

superior a 35 anos 

apresentam maior 
risco para o óbito 

fetal. A faixa 

imediatamente 
superior — 40 a 

44 anos — 

apresentou a mais 
alta mortalidade 

perinatal. Mães 

que fizeram 7 ou 
mais consultas no 

pré-natal tiveram a 

menor taxa 

mortalidade, 

hábito materno de 

fumar influência a 
mortalidade 

quando a 
quantidade é de 

mais de 10 

cigarros por dia. 

(LAURENTI E 
BUCHALLA, 

1985) 

Planejamento 
familiar, pré-natal, 

programas de 

prevenção e 
tratamento do 

tabagismo. 

Fatores de risco de 
natimortalidade 

em Fortaleza: um 

estudo de caso-
controle 

1996 Brasil Pré-natal menor 
que 5 consultas, 

analfabetismo da 

mãe, renda 
familiar menor ou 

igual a um salário 

mínimo, doença 

ou complicação na 

gestação. 

(ROUQUAYROL 
et al, 1996) 

O fator mais 
fortemente 

associado com a 

ocorrência de 
natimortos foi 

ausência ou pouca 

frequência ao pré-

natal. Conclui-se 

que a atenção pré-

natal de boa 
qualidade e na 

quantidade de no 

mínimo cinco 
consultas, como 

preconiza o 

Ministério da 
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Saúde, poderá ter 

impacto, em um 
curto prazo, na 

redução da 

natimortalidade, 
particularmente 

pela detecção 

precoce e trata- 
mento de certas 

condições 

patológicas 
materno-fetais. 

Causas e fatores 

associados ao 
óbito fetal 

1998 Brasil Entre as causas de 

mortalidade fetal 
destacam-se os 

distúrbios 

hipertensivos, 
sífilis, doença de 

chagas, 

toxoplasmose, 
malária, 

disfunções 

tireoideanas e 
diabéticas, 

isoimunização ao 

fator rh, anomalias 
congênitas, 

estruturais ou 

cromossômicas, 
descolamento 

prematuro de 

placenta, placenta 

prévia, 

foniculopatia 

 

(CECATTI E 

AQUINO, 1998) 

Identificação e 

tratamento precoce 
de sífilis, diabetes, 

anemia e 

hipertensão podem 
reduzir a morte 

fetal anteparto. 

Os programas de 
prevenção 

primária têm papel 

fundamental nesse 
processo. A 

assistência pré-

natal adequada é a 
arma mais viável e 

de menor custo 

para diminuir a 
incidência do 

obituário fetal. Se 

a morte fetal 
ocorre, deve-se 

tentar identificar 

da melhor maneira 
possível a sua 

causa, seja para 

eliminá-la ou para 
um bom 

prognóstico para 

futuras gestações. 
Há dificuldades 

restritivas de 

ordem estrutural e 
financeira que 

impedem a 

implementação, 

sobretudo no setor 

público e nas áreas 

menos 
desenvolvidas. 

Este tema deve ser 
uma preocupação 

dos 

administradores 
em saúde pública 

no intuito de 

favorecer uma 
abordagem 

concreta para a 

redução da 
mortalidade 

perinatal. 

Diabetes e 

Gravidez: 
Aspectos Clínicos 

e Perinatais 

1998 Brasil Gestantes 

diabéticas que 
fazem o pré-natal 

e o controle das 

diabetes têm 
menos chance de 

desenvolver 

complicações do 
que as gestantes 

(MAUAD FILHO, 

F. et al, 1998) 

A gravidade dos 

casos requer ações 
prementes na área 

da saúde voltadas 

ao esclarecimento 
da população 

quanto à 

importância do 
controle do pré-
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diabéticas que não 

fazem esse 
acompanhamento. 

 

natal e para ao 

encaminhamento 
precoce da 

gestante diabética 

ao serviço de 
atenção terciária.  

A gravidade destes 

casos requer ações 
prementes na área 

de saúde voltadas 

ao esclarecimento 
da população 

quanto à 

importância do 
controle pré-natal 

e na orientação 

dos profissionais 
de saúde para o 

encaminhamento 

precoce da 
gestante diabética 

aos serviços de 

atenção terciária. 

Mortes perinatais 

evitáveis em Belo 

Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil, 

1999 

1999 Brasil Imaturidade e 

asfixia durante o 

trabalho de parto, 
má formação 

congênita, quanto 

mais desenvolvido 
economicamente o 

país,  menor a 

proporção de 

mortes perinatais 

anteparto e por 

asfixia. 

(LANSK, 

FRANÇA E LEAL, 

1999) 

Para a mudança 

deste quadro deve 

ser priorizada a 
realização de um 

adequado cuidado 

pré-natal, que 
possa identificar 

as gestantes com 

maior risco, além 

de prover um parto 

seguro e 

assistência 
qualificada ao 

recém-nascido, 

considerando-se a 
disponibilidade de 

serviços em tempo 

oportuno, com 
recursos técnicos e 

humanos 

adequados. A 
prevenção e a 

promoção de 

saúde com a 
disponibilização 

de ações eficazes 

como o 
acompanhamento 

ginecológico, o 
planejamento 

familiar são 

também funda- 
mentais. 

Fatores de risco 

para morte fetal no 

município de Pato 
Branco (Brasil) 

2011 Brasil Síndromes 

hemorrágicas 

durante a gestação 
(placenta prévia e 

descolamento 

prematuro de 
placenta), aumento 

da idade 

gestacional, idade 
materna avançada, 

tabagismo acima 

de dez cigarros por 
dia, pouca 

escolaridade, 

excesso de peso e 
obesidade 

(DE LIMA 

TRINDADE et al, 

2011) 

Destaca-se que a 

melhoria do 

controle das 
doenças no 

período 

gestacional, um 
melhor 

acompanhamento 

pré-natal com 
continuidade e 

qualidade, 

aprimoramento do 
SIM, das 

informações 

contidas nas DO, e 
outros recursos de 
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materna, 

hipertensão, pré-
natal inadequado, 

mulheres com 35 

anos ou mais, 
escolaridade 

menor que 8 anos, 

morar em 
domicílios em 

áreas de favela e 

com apenas um 
cômodo, presença 

de violência 

doméstica, mãe 
sem companheiro 

ou com união há 

menos de um ano 
e a baixo nível de 

educação materna 

são fatores 
fortemente 

relacionada à 

mortalidade 
perinatal, idade 

gestacional 

precoce ou pós-
datismo. 

investigação dos 

óbitos poderiam 
ser medidas 

promotoras do 

melhor combate 
do óbito fetal. 

Ainda, enfatiza-se 

a necessidade de 
intervenções na 

qualidade da 

atenção ao pré-
natal e ao parto e 

maiores investi- 

mentos em 
pesquisas sobre a 

natimortalidade 

nas diferentes 
realidades 

brasileiras. 

“Resultados fetais 

e infantis da 
gravidez na 

adolescência e sua 

recorrência: um 

estudo no 

município do Rio 

de Janeiro” 

2011 Brasil Baixo peso, 

prematuridade, 
pré-natal 

inadequado. Os 

filhos de 

adolescentes com 

gestações 

sucessivas tiveram 
maior chance de 

óbito no período 

perinatal do que 
filhos de 

adolescentes na 

primeira gestação. 
Morbidades 

maternas. 

(OLIVEIRA, 2011) Pré-natal 

adequado 

Fatores de risco 
relacionados à 

mortalidade fetal 

2012 Brasil Menos de 6 
consultas no pré-

natal; 

malformações 

congênitas, 

números de 

consultas de pré-
natal inferior a 

seis, síndromes 

hipertensivas, 
menos do que oito 

anos de estudo e 

natimortalidade 
prévia. 

O início precoce 

da assistência pré-
natal permite a 

identificação de 

fatores 
relacionados a 

desfechos 

desfavoráveis, 
bem como 

intervenções que 

se façam 
necessárias. 

(KLEIN et al, 
2012) 

Orientação de 
medidas 

preventivas em 

saúde pública, 

estabelecimento de 

políticas de saúde 

que visem a 
diminuição do 

evento e a melhor 

alocação de 
recursos 

Fonte: BVS, 2016.  
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 Os fatores de risco mencionados nos artigos referem-se à hipertensão arterial gestacional, 
não realização de pré-natal, número de consultas de pré-natal inferior a 6 consultas, baixo nível de 
escolaridade das gestantes, asfixia intraparto, diabetes gestacional, mães com idade superior a 35 
anos apresentam maior risco para o óbito fetal, tabagismo, síndromes hemorrágicas, obesidade 
materna (DE LIMA TRINDADE et al, ; LANSK, FRANÇA E LEAL, 1999; KLEIN et al, 2012; FILHO et 
al, 1998; CECATTI e AQUINO, 1998) 
 Segundo Rouquayrol et. al (1996) o analfabetismo da mãe, renda familiar menor ou igual a 
um salário mínimo e pré-natal menor que 5 consultas revelaram ser fatores de risco para o óbito fetal. 
Já para trindade et. al (2011) o pré-natal inadequado, escolaridade menor que 8 anos e baixo nível de 
educação materna são fatores fortemente relacionada à mortalidade perinatal. 
 Os programas de atenção primária às gestantes devem enfatizar a importância do 
acompanhamento e tratamento das condições patológicas que podem ocasionar o óbito fetal. A 
assistência ao pré-natal adequada é muito viável e de menor custo para diminuir o obituário fetal 
(CECATTI E AQUINO, 1998). 
 Este tema deve ser uma preocupação dos administradores em saúde pública, com o intuito 
de favorecer uma abordagem concreta para reduzir a mortalidade perinatal, pois o número de óbitos 
fetais reflete a falta de sucesso no acompanhamento da gestante, seja para a mulher ou para o 
profissional de saúde responsável por sua vigilância.     
 Conforme os resultados encontrados, espera-se que o país avance os estudos em relação à 
morte fetal que tem sido pouco estudada e na orientação de medidas preventivas em saúde pública. 
Torna-se crucial o estabelecimento de políticas de saúde que visem à diminuição do evento e a 
melhor alocação de recursos. 
 É imprescindível a contribuição do governo federal, dos estados e dos municípios para que se 
torne efetiva as ações para a redução do óbito fetal, que na maioria das vezes são evitáveis. Visto 
que é utilizado como indicador para análise da assistência obstétrica, neonatal e dos serviços de 
saúde (BRASIL, 2009, p. 7). 
 Os gestores e as equipes de saúde tem papel fundamental na identificação das causas da 
morte fetal e definição de medidas e estratégias de prevenção de óbitos evitáveis. Torna-se 
necessário promover a organização da atenção perinatal desde a saúde integral da mulher, 
preconcepção, planejamento familiar, regionalização e hierarquização da assistência ao pré-natal e 
ao parto. É fundamental a ampliação do acesso aos serviços em todo o processo desde o pré-natal à 
assistência hospitalar ao parto e nascimento, dando continuidade da atenção ao recém-nascido e à 
puérpera (BRASIL, 2009, p. 51). 
 
4.1 Dados de Porto Murtinho  

A pesquisa realizada no DATASUS possibilitou visualizar a situação do município nos anos 
pesquisados. 

Em relação à escolaridade, foi possível constatar, que o nível de escolaridade dessas 
gestantes é baixo em sua grande maioria, pois das 12 gestantes, 3 gestantes não tinham nenhuma 
escolaridade, 5 gestantes tinham 4 a 7 anos de escolaridade. Revelando ser um fator de risco para a 
morte fetal.  Isto revela que 25% das gestantes não possuíam nenhuma escolaridade e 41,6% 
apresentavam de 4 a 7 anos de escolaridade. 

Analisando as características das gestantes que tiveram o óbito fetal que ocorreram no 
município de Porto Murtinho, no período de 2011 a 2013 e comparando-as com a revisão de 
literatura, é possível notar que o baixo nível de escolaridade das gestantes do município pode estar 
associado ao evento. Segundo Rouquayrol (1996) o analfabetismo é constituído como um dos fatores 
de risco para o óbito fetal. Já para Trindade et al (2011) mulheres com escolaridade menor que 8 
anos é um fator de risco para o  óbito fetal. Dados do IBGE do município apresentam elevada 
quantidade de pessoas com o ensino fundamental incompleto e as que não têm escolaridade, esses 
dados representam um risco para a ocorrência do óbito fetal. 

O número de partos prematuros é elevado, pois dos 12 partos que tiveram como 
consequência a morte fetal no hospital, 8 partos eram prematuros, ou seja, gestantes de 22 semanas 
a 36 semanas de gestação, que tiveram a morte fetal. 66,6 % dos óbitos fetais são em prematuros 

No que tange a idade da gestante , 41, 6 % das gestantes possuíam idade superior a 35 
anos. 
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QUADRO 1. Idade Materna                                                QUADRO 2.  Escolaridade Materna                                         QUADRO 3.  Duração da Gestação              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DATASUS, 2016 

 
 No que se refere a tempo de gestação, o parto prematuro é um fator de risco para o óbito 
neonatal, pois devido a fragilidade humana, possibilita complicações como infecções e maior risco de 
morte (OLIVEIRA, 2011, p.9). No município de Porto Murtinho é elevada a porcentagem de óbitos 
fetais em prematuros, revelando ser necessárias estratégias para reduzir o óbito fetal por essa 
característica. 
 Laurenti e Buchalla (1985) relatam que mães com idade superior a 35 anos apresentam 
maior risco para o óbito fetal e faixa superior a 40 a 44 anos apresentou a mais alta mortalidade 
perinatal. Para Trindade et al (2011), a idade materna avançada é um fator de risco para o óbito fetal. 
Representando fator de risco na cidade de Porto Murtinho conforme pesquisa realizada. 
  Neste sentido, concorda-se com (BRASIL, 2010) quando descreve que as mortes fetais são 
evitáveis e que os serviços de saúde necessitam priorizar medidas para sua reduzi-las, tais como:  
uma rotina de trabalho, análise de sua ocorrência e investimentos específicos. Outras  estratégias 
concretas de redução do óbito fetal podem também ser implementadas: fortalecimento da assistência 
ao pré-natal de qualidade para as gestantes, e também promovendo a hierarquização, regionalização 
e a descentralização, princípios organizativos do SUS, para garantir a continuidade dos serviços de 
saúde em todos os níveis de atenção a saúde. 
  
 
Considerações Finais 
 
 Por meio deste trabalho foi possível descrever os principais fatores de risco para o óbito fetal 
e propor estratégias para a redução do óbito fetal. Diante da pesquisa deste tema foi possível concluir 
que para Porto Murtinho, o número de partos prematuros é alto, aumentando o risco para o óbito 
fetal. O nível de escolaridade é baixo das gestantes e é considerado fator de risco para o óbito fetal. 
Gestantes com idade acima de 35 anos é também considerado fator de risco. O adequado 
funcionamento da rede de assistência à saúde é essencial, pois promove a integralidade e a 
universalidade na assistência. 

Portanto além da pesquisa realizada no DATASUS, os artigos e tese, trazem um amplo 
conteúdo sobre os fatores de risco que podem vir a interferir no bom desenvolvimento da gestação. O 
serviço público deve dispor dos meios necessários para garantir a integralidade da assistência e sem 
riscos. 
 O óbito fetal, na maioria das vezes, possui causas evitáveis, que pode fazer a diferença na 
redução da mortalidade fetal. As ações preventivas tem grande preciosidade no que tange a 
viabilidade e o menor custo e devem ser implementadas no município. 
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Resumo 

Promoção da saúde se contrapõe ao modelo biomédico e se estabelece por ações intersetoriais, com abordagens 
coletivas e interdisciplinares, considerando os sujeitos nos seus contextos de vida. Escolas e Unidades de Saúde 
juntas podem realizar prevenção e promoção da saúde, combatendo o Aedes aegypti com articulação intersetorial e 

mobilização comunitária. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é apresentar o processo de constituição das 
redes comunitárias locais como estratégia de promoção da saúde e controle do Aedes aegypti em Uberlândia (MG). 
Foram realizados cursos de capacitação em todas as equipes de UBSF e UBS com os seguintes temas: visita 
domiciliar, mobilização comunitária e articulação intersetorial. Nesta etapa, as Unidades de Saúde deveriam se 
aproximar das escolas e das instituições sociais, com o objetivo de constituir redes comunitárias para o combate ao 
Aedes aegypti no território. Concluiu-se que escolas e unidades de atenção à saúde juntas, com articulação 
intersetorial e mobilização comunitária apoiada em redes comunitárias, podem realizar prevenção e promoção da 
saúde, a partir de um modelo de saúde que considere a determinação social da saúde e superando o modelo 
higienista/sanitarista. As estratégias utilizadas possibilitaram uma aproximação maior entre as instituições de ensino 
e saúde e ainda permitiu que outros segmentos da sociedade (ONGs, igrejas, associações, dentre outras) se 
envolvessem nesse processo, constituindo as redes comunitárias.  
 
Palavras chave: Redes territoriais, Promoção da Saúde, Mobilização comunitária, Aedes aegypti. 

 
 

Abstract 

Health promotion contrasts with the biomedical model and is established by intersectoral actions, with collective and 
interdisciplinary approaches, considering the subjects in their life contexts. Schools and Health Units together can 
carry out prevention and health promotion, combating Aedes aegypti with intersectoral articulation and community 
mobilization. In this perspective, the objective of this work is to present the process of constituting local community 
networks as a strategy for health promotion and control of Aedes aegypti in Uberlândia (MG). Training courses were 
held in all UBSF and UBS teams with the following topics: home visit, community mobilization and intersectoral 
articulation. At this stage, the Health Units should approach schools and social institutions, with the aim of 
establishing community networks to combat Aedes aegypti in the territory. It was concluded that schools and health 
units together, with intersectoral articulation and community mobilization supported by community networks, can 
carry out prevention and health promotion, from a health model that considers the social determination of health and 
surpassing the model Hygienist / sanitarist. The strategies used allowed a greater approximation between the 
teaching and health institutions and allowed other segments of society (NGOs, churches, associations, among 
others) to become involved in this process, constituting the community networks. 
 
Key works: Territorial networks, Health Promotion, Community Mobilization, Aedes aegypti. 
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Introdução 
 

Segundo Sacardo e Gonçalves (2007) o território está em constante construção, pois, além das 
redes de serviços públicos, privados, redes comunitárias, equipamentos de lazer, cultura, entre outros, 
apresenta relações estabelecidas pelos sujeitos com seu território, o que resulta em uma construção e 
reconstrução permanente. As ações em promoção da saúde devem concretizar nos lugares em que as 
pessoas moram, nas escolas e no trabalho, ou seja, nos lugares em que as pessoas vivem, sob diferentes 
contextos.  

Para se adotar e colocar em prática os princípios e as estratégias de promoção da saúde é 
necessário o envolvimento de diversos segmentos da sociedade (mobilização social) e dos diversos 
setores da governança pública (intersetorialidade) e tem como objetivo a melhor qualidade de vida e, 
consequentemente, o maior desenvolvimento humano. A saúde não é assegurada apenas pelo indivíduo, 
nem tampouco pelo setor da saúde no seu senso estrito. Ao contrário, depende de um amplo leque de 
estratégias, por meio de ações articuladas e coordenadas entre os diferentes setores sociais, ações do 
Estado, da sociedade civil, do sistema de saúde e de outros parceiros.  

Os setores de saúde e educação podem atuar conjuntamente para promover a saúde, discutindo 
e desenvolvendo ações e práticas de promoção que envolva toda a comunidade, com o envolvimento dos 
sujeitos em seu território de vida e trabalho. Por tudo isso, é necessário a construção de espaços de 
diálogos interdisciplinares e intersetoriais para troca de experiências e de construção coletiva de um 
projeto de saúde no território, que envolva além das unidades de saúde, a comunidade. 

Para Silva; Rodrigues (2010), a perspectiva é de que as parcerias, através das redes 
comunitárias, se fortaleçam no território e envolva instituições e indivíduos, construindo vínculos com a 
comunidade em busca de um objetivo comum, a construção de territórios saudáveis e uma cidade 
saudável. É importante que os serviços de saúde sejam organizados na perspectiva da participação e 
mobilização comunitária, reconhecendo o potencial social e comunitário para a solução dos problemas. 
Deste modo, é necessário criar espaços de diálogos que tenham como objetivo aproximar a unidade de 
saúde e a comunidade, para juntos estabelecer as ações que possam resultar na melhoria da saúde dos 
indivíduos e da população, para a qual todos são responsáveis. 

Nessa perspectiva, é importante fomentar e/ou fortalecer os grupos comunitários e estimular o 
apoio de instituições sociais e instituições públicas, gerando assim, as redes comunitárias para prevenção 
e promoção da saúde no território. A rede comunitária é um importante instrumento para o fortalecimento 
dos sujeitos e das comunidades e estas podem ser constituídas a partir dos interesses e metas em 
comum. Visa a melhoria das condições de vida e saúde local e ainda, possibilita que os indivíduos, 
instituições e comunidades tenham maior autonomia na resolução dos problemas.  

A Escola e a Estratégia Saúde da Família (ESF) têm como um dos seus princípios alcançar os 
seres humanos em sua complexidade e integralidade. E para tal devem incluir ações que vão além dos 
muros das instituições e atinja o contexto de vida da população para promover a saúde. Nessa 
perspectiva, a escola e a UBSF devem trabalhar de maneira articulada no desenvolvimento de ações de 
promoção da saúde. A ESF surge como proposta de reorientação dos serviços de saúde da Atenção 
Primária, como uma visão de saúde que vai além assistência médica individual, abarcando os 
determinantes do processo saúde-doença da população. Tem como princípios básicos a articulação 
intersetorial entre as instituições públicas e a mobilização da comunidade para que a promoção da saúde 
se efetive no território. Entretanto, percebe que na prática isso raramente acontece. 

A instituição das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) representa uma mudança de 
paradigma na saúde, propondo o estabelecimento de processos de trabalho que dê conta dos problemas 
e necessidades de saúde de uma população adscrita no território, com práticas e ações de saúde que 
resultem em atenção integral, não só assistência, mas também prevenção e promoção da saúde. 
Contudo, a grande maioria das UBSF se veem às voltas com uma demanda tão grande de atenção à 
doença, que continuam no modelo antigo, invertendo-se apenas a direção do fluxo da demanda. Se antes, 
a população vinha à unidade de saúde, agora, a unidade de saúde vai à população, em visitas 
domiciliares.  

A clínica ainda é soberana para atender o indivíduo e tratar sua doença, mas poucas são as 
experiências de integralidade na atenção à saúde, para a qual é necessário tomar o indivíduo no contexto 
da família e do lugar onde vive, reconhecendo no território áreas de riscos à saúde e vulnerabilidades 
sociais, para então realizar ações de prevenção e promoção da saúde. Para isso foi que se desenvolveu 
uma proposta de efetivação dos princípios do Sistema único de Saúde (SUS) que pretendeu  fortalecer e 
ampliar a intersetorialidade, principalmente entre as escolas e as Unidades Básicas de Saúde da Família e 
mobilização social com um modelo de atenção que reconhece a Determinação Social da Saúde. Dessa 
forma, iniciou-se a experiência de prevenção e promoção da saúde nas UBSF e Unidades Básica de 
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Saúde (UBS) com um problema de saúde que era emergente, o combate ao Aedes aegypti e o controle 
da dengue, chikungunya e zika vírus.  

A transmissão da dengue ocorre pela picada de um mosquito contaminado pela doença, no Brasil 
o principal vetor é o Aedes aegypti, que uma vez infectado, é capaz de transmitir a doença enquanto viver. 
Não existe transmissão da doença através do contato entre indivíduos doentes e pessoas saudáveis. Os 
primeiros sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar surgem após um período de incubação que 
pode variar de 2 a 10 dias. Uma vez infectada por um dos sorotipos do vírus, a pessoa adquire imunidade 
para aquele sorotipo específico.  

Prevenir a dengue parece ser simples, basta evitar a reprodução do mosquito e, para isso, é 
preciso eliminar criadouros. A regra básica é não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente. Mas, 
na prática, isso e um desafio para a saúde pública, difícil de ser superado. No Brasil, todos os anos são 
gastos milhões de reais no Programa Nacional de Controle da Dengue para o combate do mosquito 
Aedes aegypti. No entanto, as estratégias adotadas parecem não ser eficaz, já que há mais de quarenta 
anos as epidemias são recorrentes. 

O governo realiza o combate à doença ignorando a população, depois a culpa por não fazer a sua 
parte. Não há duas partes, a do governo e a da população, mas uma só parte. Governo e população 
devem estar juntos, em um mesmo plano, trabalhando juntos na mesma ação. É necessário pensar a 
Dengue a partir de estratégias de Promoção da Saúde que tirem o foco do indivíduo e da doença para 
estabelecer ações que busquem mudança dos contextos de vida das populações, levando assim, 
tomadas de ações mais eficazes no controle do mosquito. 

Para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde para o controle da dengue no território 
a partir das UBSF em Uberlândia (MG), foram realizados cursos de capacitação na Universidade Federal 
de Uberlândia, de agosto a dezembro de 2015 e de novembro à dezembro de 2016 com o tema “A 
Vigilância e controle da dengue a partir de mobilização comunitária e articulação intersetorial no território 
da Atenção Básica”. Os cursos envolveram os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de 
Combate de Endemias (ACE), Agentes de Saúde Escolar (ASE) e Enfermeiras (os). Nesse sentido, este 
artigo tem como objetivo discorrer sobre o processo de constituição das redes comunitárias locais como 
estratégia de promoção da saúde e controle do Aedes aegypti em Uberlândia (MG).  

 
 

Construindo as redes comunitárias 
 

De acordo com Góis (2008), promover a participação e a mobilização requer posturas e 
métodos, demanda formas pedagógicas de agir, que tenham por base as ciências humanas e sociais. 
Um desses métodos é a pesquisa – ação - participante, um método político pedagógico que une a 
pesquisa com ação – participante, numa perspectiva de mudança individual e social, aprendizagem, 
convivência e construção conjunta do conhecimento. 

Foi durante os cursos de capacitação, que se estabeleceu como estratégia de prevenção e 
promoção da saúde a criação de redes comunitárias no território, articulando a intersetorialidade, em 
especial, entre os setores da educação e da saúde, e promovendo a mobilização das instituições 
sociais (ONGs, entidades da sociedade civil, dentre outros). As redes aqui têm como foco a dengue, 
mas também pode ser utilizada como política pública de combate a outras doenças no município. 

A capacitação operacionalizou a territorialização dos agentes de combate de endemias e 
estabeleceu nos territórios das unidades básicas de saúde e de saúde da família a instituição de uma 
equipe que está liderando a vigilância e o controle da dengue, chikungunya e zika. A equipe foi 
composta por agentes comunitários de saúde, agentes de combate de endemias e agentes de saúde 
escolar, liderados pela enfermeira coordenadora da unidade e realiza uma ação de educação e 
mobilização social contra o Aedes aegypti. 

O curso foi dividido em três módulos: Vista domiciliar, Mobilização Comunitária e Articulação 
intersetorial. Em cada módulo foram realizadas discussões teóricas e posteriormente os participantes 
foram orientados a realizar atividades de dispersão no território de abrangência da unidade, para 
colocar em prática as questões abordadas em sala. No encontro seguinte, as experiências realizadas 
eram compartilhadas com os demais colegas do curso. Os participantes foram estimulados a pensar 
em estratégias de mobilização que envolvessem as famílias, instituições sociais e públicas no 
controle da dengue na área de abrangências das UBSF e UBS.  

No 1º módulo foi abordado o tema “visita domiciliar” com os participantes. De início, 
apresentou-se uma questão para estimular o debate: Como evitar a epidemia de dengue que está 
anunciada para o próximo verão? Assim, foi possível notar a percepção dos agentes e enfermeiras 
(os) com relação a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da 
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chikungunya e o que deveria ser feito para impedir a epidemia. 
Nas discussões, a maioria dos agentes de combate de endemias relataram dificuldades de 

acesso as residências como uma das causas da epidemia de dengue. Contaram que uma boa parte 
dos moradores não se disponibilizam em atendê-los, em sua maioria, por medo, pois não os 
conhecem, isso devido a rotatividade dos ACE. A maior parte dos agentes acreditam que com a 
territorialização dos ACE nas UBSF, o acesso às famílias será facilitado, o que contribuirá para uma 
maior efetividade do seu trabalho nas residências. 

Além disso, muitos disseram que sua imagem tem se perpetuado como ‘catador de lixo’, 
sendo repudiado por eles. Relataram que alguns moradores esperam a visita deles para recolher os 
entulhos jogados no quintal. Também contaram que nas visitas encontram casas e apartamentos 
fechados e terrenos baldios, que estão repletos de lixos jogados, em sua maioria, pelos próprios 
moradores do bairro, o que dificulta o trabalho de prevenção e eliminação dos criadouros.  

Em contrapartida, os agentes comunitários de saúde não encontram dificuldade de acesso as 
residências, porque fazem parte da comunidade e estão desde a implantação da equipe de saúde da 
família, exercendo suas funções na área de abrangência da unidade, o que ajuda a criar confiança e 
vínculo, facilitando o contato direto com as famílias. No entanto, acreditam que essa tarefa vai 
sobrecarregá-los, afirmando que esse trabalho é dos agentes de combate a endemias e não deles, o 
que gerou alguns conflitos no início do curso. Sendo assim, fez-se necessário reforçar que a Política 
Nacional de Atenção Básica (2012), enfatiza que entre as várias funções do ACS está o combate à 
dengue na sua área de abrangência. 

 
[...] Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à 
dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, 
principalmente a respeito das situações de risco [...] (BRASIL, 2012, p. 49). 

 
Já o agente de saúde escolar relatou que já faz esse trabalho nas escolas todos os anos 

através de palestras, panfletos, entre outras, e não percebiam como poderiam contribuir. Nesse 
momento, percebeu-se nitidamente a importância das enfermeiras (os). Como são elas que 
coordenam as atividades na unidade, sua posição a respeito do assunto foi fundamental para uma 
maior aceitação, envolvimento e participação dos ACS, ASE e ACE. 

Nas discussões, percebeu-se um certo descontentamento dos agentes comunitários de 
saúde com relação a carga horária de trabalho. Enquanto os ACE tem que cumprir uma carga horária 
de trabalho de seis horas por dia, os ACS têm que trabalhar oito horas. Os agentes de combate a 
endemias também reclamavam da falta de um espaço fixo para descanso, utilização de banheiro, 
realização de lanches, dentre outros. Com a territorialização dos mesmos nas unidades de saúde, 
essas condições de trabalho também vão ser resolvidas. 

Para Chiaravalloti Neto (2007) a relação agentes de combate a endemias e agentes 
comunitários de saúde é permeada por conflitos que derivam da diferenciação de status. Os ACE se 
ressentem de melhores condições de trabalho, sempre tendo por parâmetro a condição dos agentes 
comunitários de saúde, sendo o conflito reiterado por estes. Mesmo assim, experiências relatadas 
pelos agentes comunitários de saúde quanto à forma de atuação poderiam servir de modelo para os 
agentes de combate a endemias. 

A medida que o debate acontecia alguns conceitos foram sendo abordados e discutidos tais 
como: promoção da saúde, intersetorialidade e mobilização comunitária, sempre com o intuito de 
incitar a participação dos agentes e de instigá-los a refletir sobre as ações de promoção da saúde no 
território para o controle da dengue. Uma premissa é que a vigilância para o controle da dengue não 
se faz sem a participação comunitária. A mobilização comunitária não nasce espontaneamente, é 
necessário que as pessoas se sintam pertencentes e se identifiquem com o que está sendo proposto 
(OLIVEIRA, 2012). 

Logo após as discussões preliminares, a turma foi orientada a se dividir em grupos e se 
deslocar para as salas de aula. Cada sala teve a presença de um professor que orientava as 
atividades. Os participantes foram estimulados a discutir algumas questões apresentadas: Porque 
temos epidemias de dengue com óbitos todos os anos? Como convencer a população a cuidar do 
seu domicílio e eliminar criadouros do mosquito? Como realizar visitas domiciliares mais eficazes 
para mobilizar as famílias? Os participantes debatem as perguntas, enquanto um relator do grupo 
anota os principais argumentos apresentados. 

Com a orientação dos professores, os grupos foram estimulados a discutirem as questões, 
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sempre apontando soluções. A intenção foi que os participantes revejam o método utilizado por eles nas 
visitas domiciliares e busquem melhorar a abordagem com as famílias para envolvê-la nesse processo. 
Como são os agentes que estão em contato diário com a população, estes conhecem melhor a realidade 
na qual estão inseridos e podem trazer contribuições significativas para o controle da dengue. Dessa 
forma, as ações devem ser pensadas em conjunto para que alcance uma maior efetividade. 

Gonçalves (2015), citando Chiaravalloti Neto; Moraes e Fernandes (1998) faz uma crítica a 
tendência dos programas de controle da dengue de tentarem estabelecer um nível de conhecimento ideal 
sobre a doença, através do repasse de informações, supondo que isso gera mudanças. Estes não 
consideram os conhecimentos prévios dos cidadãos e a sua visão sobre o problema, e não incentivam a 
sua participação na discussão e proposição de ações educativas na comunidade.  

Essas discussões realizadas durante o curso de capacitação proporcionaram uma maior 
integração entre os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e agentes de saúde 
escolar e ainda, propiciou um melhor entendimento dos serviços executados pelos mesmos no território. A 
princípio percebeu-se que os ACS tinham uma visão distorcida do trabalho dos ACE, atribuindo a eles o 
papel de limpar os quintais dos moradores, mas aos poucos, essa ideia foi sendo desmitificada. 

Após as discussões os grupos retornaram para o anfiteatro e apresentaram a síntese do debate 
realizado em grupo. Nas sínteses apresentadas pelos grupos foi possível perceber que os agentes de 
saúde e enfermeiros acreditam que para evitar a dengue é necessário a eliminação dos criadouros do 
mosquito. No entanto, ressaltam que é importante a conscientização da população. Alguns grupos 
relataram que para acabar com a dengue basta “a eliminação dos criadouros do mosquito (pneus, 
garrafas, vasilhas), porém deve-se ressaltar que essa questão envolve fatores múltiplos dentre eles 
destaca-se uma maior conscientização da população e um maior preparo dos agentes no que se refere a 
transmitir as informações corretas, etc”. 

Em outro relato disseram que para se evitar a dengue, além da conscientização e preparo dos 
agentes é necessário envolver os alunos das escolas e melhorar a abordagem com as famílias nos 
domicílios. “As crianças são essenciais nesse processo e o agente tem que ter bom senso no 
atendimento”. Uma sugestão de melhoria nas visitas domiciliares foi que as unidades deveriam ter “um 
caderno de comunicação interna, em que o agente comunitário de saúde ao realizar visita domiciliar e 
evidenciar foco anotaria no caderno para que o agente de combate a endemias também pudesse realizar 
a visita no referido domicílio. E ainda, expor os dados epidemiológicos locais na sala de espera (nº de 
doentes com a dengue, focos, internações, óbitos) ”. 

Em outra síntese foi possível notar a preocupação do grupo com a “falta de mais Unidades Básica 
de saúde da família, ou falta de capacitação dos profissionais. “A epidemia gera uma demanda excessiva 
as Unidades de saúde, sendo necessário fazer um planejamento para a execução de ações, para o 
combate do foco desta doença”. Foi apontada como solução uma “maior conscientização dos moradores 
por parte dos ACS, ACE e ASE, sendo necessário talvez punir com multas os moradores que não seguem 
as orientações ou beneficiar de alguma forma os residentes que atendem as orientações de prevenção”. 

A medida que os resumos iam sendo apresentados, os professores realizavam as 
intervenções quando achavam conveniente. Faz-se necessário que os agentes percebam que a 
mobilização comunitária como estratégia de promoção da saúde acontece quando um grupo de 
pessoas decide e age em busca de um objetivo comum.  

De acordo com Santos (2012), a mobilização comunitária é o processo de reunir e capacitar a 
comunidade para lidar com os problemas cotidianos. O envolvimento da comunidade é essencial, 
pois os moradores são as pessoas que mais conhecem a realidade local, por isso é necessário 
envolvê-las na tomada de decisões. A maioria dos participantes relataram que falta conscientização 
da comunidade com relação aos cuidados com a limpeza dos quintais e que para que isso aconteça é 
necessário buscar alternativas de punição para os moradores. Além disso, acreditam que é 
importante um maior envolvimento das escolas nesse processo. 

Como parte do curso foi apresentada uma atividade para dispersão no final de cada módulo. 
Assim, as discussões realizadas em sala foram colocadas em prática. No final do 1º módulo foi solicitado 
aos participantes que elaborassem um argumento de convencimento das famílias a assumir o seguinte 
compromisso: “cada um cuidando da própria saúde, da saúde de sua família e do lugar onde vive”. E 
ainda, que o argumento elaborado pela equipe de trabalho fosse aplicado nas visitas domiciliares 
realizadas na sua área de abrangência no intervalo que antecede o 2º módulo. Para isso, os ACE, ACS, 
ASE e enfermeiras (os), foram orientados a realizar reuniões para elaborar as atividades. Dessa forma, 
além de pensarem em estratégias de mobilização das famílias, foi possível propiciar uma maior 
interação entre os agentes no seu ambiente de trabalho.  

O 2º módulo iniciava-se com as discussões sobre a atividade dispersão da aula anterior. Os 
grupos relataram como ocorreu o processo de planejamento das reuniões com os agentes, o 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1640 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 

processo de construção do argumento de convencimento das famílias e ainda, qual a percepção dos 
mesmos com relação a abordagem realizada a partir do argumento com as famílias. 

A primeiro momento foram relatadas algumas dificuldades no cronograma das reuniões. 
Entretanto, houve relatos de experiências positivas com a nova proposta de visita domiciliar. A 
maioria dos grupos disseram que o argumento elaborado em conjunto pelos agentes proporcionou 
uma maior abertura das famílias em relação a receptividade dos agentes de combate a endemias. Os 
argumentos enfatizam a necessidade de os moradores receberem o ACE e informavam que de agora 
em diante ele estaria fixo no território e que não necessitavam ficar receosos em abrir as residências 
para os agentes. 

É necessário que as ações para o controle da dengue alcancem a participação efetiva de 
cada morador na eliminação de criadouros já existentes ou de possíveis locais para reprodução do 
mosquito. Segundo Oliveira (2012) para que a mobilização aconteça e necessário sensibilizar e 
estimular sempre as pessoas, pois para algumas, os interesses e as necessidades podem ser outros, 
por isso é importante ressignificar as suas identidades em relação as suas práticas e valores no 
grupo social. 

O 2º módulo do curso de capacitação teve como tema “Mobilização comunitária para o 
controle da dengue”. Apresenta-se uma questão para aquecimento das discussões sobre a temática: 
Como as instituições sociais (ONGs, associações de moradores, igrejas, clubes e outros) podem 
ajudar na vigilância e controle da dengue? Os participantes foram estimulados a debater sobre o 
assunto, expondo suas opiniões, anseios e expectativas. 

A participação comunitária é um dos elementos fundamentais na promoção da saúde. Os 
ACE, ACS, ASE, juntamente com a unidade de saúde podem contribuir para o envolvimento das 
instituições locais no combate ao mosquito Aedes aegyti e controle da dengue, assim como de outros 
problemas de saúde na área de atuação da equipe. A princípio, notou-se uma certa preocupação dos 
agentes de como realizar essa aproximação com as instituições e como estas poderiam contribuir.  
No entanto, a medida que o debate acontecia, ideias iam surgindo e possibilidades iam sendo 
levantadas. Normalmente, as pessoas acham que pouco podem fazer para ajudar no 
desenvolvimento da sua comunidade, cada uma cuida dos seus afazeres sem se preocupar com os 
problemas locais. Acreditam que isso é papel somente dos gestores públicos e de outras instituições 
externas a ela. É importante que as pessoas entendam os problemas e se motivem a participar na 
busca de soluções, reconhecendo que tem um papel relevante e responsabilidades para com a sua 
comunidade. Para que a mobilização comunitária seja realmente eficiente deve ser um processo de 
fortalecimento da comunidade. 

Após as discussões iniciais a turma era orientada a dividir em grupos e se deslocaram para 
outras salas para dialogar sobre as seguintes questões: Quais instituições sociais há no território da 
UBSF? Como envolver essas instituições sociais em programas de mobilização das famílias para a 
vigilância e controle da dengue? Como elaborar um plano de trabalho com atividades permanentes 
para a vigilância e controle da dengue para essas instituições sociais até dezembro de 2015 
(mobilização permanente x campanha)? 

Nessas discussões em grupo, elegia-se um relator para fazer a síntese para toda a turma. 
Neste módulo, o debate em grupo buscou explorar o entendimento dos agentes sobre a mobilização 
social e estimulá-los a pensar em estratégias de envolvimento das instituições na vigilância e controle 
da dengue no território. No debate foi possível notar que a maioria dos agentes e enfermeiras ainda 
não compreenderam a essência da promoção da saúde, sendo pensadas práticas de promoção da 
saúde de caráter preventivo e individual, fundamentado no lado biologicista hegemônico, não 
incorporando os determinantes sociais, econômicos, culturais, entre outros existentes. Para Fracolli e 
Almeida (2011), as peculiaridades das ações de promoção da saúde executadas pelos ACS, no 
âmbito da ESF, demandam o redirecionamento da prática clínica. É necessário tirar o foco do modelo 
hospitalocêntrico e da alta especialização que marcam a conformação do sistema de saúde e a 
formação dos profissionais. 

Com as questões debatidas, os participantes do curso retornavam para o anfiteatro afim de 
compartilhar o relato das discussões. Nesse momento, os grupos faziam uma breve exposição das 
ações pensadas para envolver as instituições locais no processo de mobilização contra dengue. Na 
exposição das sínteses, cada grupo listou as instituições sociais existentes na área de abrangência 
de sua atuação. Os estabelecimentos mais citados pelos grupos foram: associações de moradores, 
igrejas, ONGs, Centro Espírita, Alcoólicos Anônimos, Centro Cultura, entre outros.  

Para envolver as instituições sociais em programa de mobilização das famílias para vigilância 
e controle da dengue um grupo disse que é necessário “orientar as pessoas responsáveis pelas 
instituições (padres, pastores, entre outros), chamando seus fieis a gravidade da doença. Chamar 
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atenção para o real problema, não como moeda de troca. A unidade de saúde deve realizar um plano 
emergencial para divulgar na comunidade”. 

Outros grupos relataram que para conseguir envolver as instituições é importante “levar 
dados e informações, ressaltando a importância de uma ação em conjunto”. E ainda, “identificar os 
responsáveis das instituições e convidá-los para participar, enfatizando a importância da sua 
participação para o controle da dengue”. “Analisar em conjunto com os estabelecimentos as 
necessidades da região em que o mesmo responde”. Também foi colocado a necessidade de 
“mostrar de forma o mais consciente possível que a dengue não é de forma alguma um problema de 
responsabilidade somente da instituição de saúde, mas é um problema sério e que deve contar com o 
apoio de toda a comunidade”.  

Na questão referente a elaboração de plano de trabalho para as instituições alguns relataram 
a “necessidade de realização do dia ‘D contra a Dengue’, de mutirões para recolhimento de 
recicláveis, palestras educativas, ação no bairro, roda de conversa”. Também enfatizaram a 
necessidade de “unir a equipe ACS, ACE, ASE, para elaborar uma proposta para cada tipo de 
instituição. Envolver toda a comunidade, jovens, crianças e idoso. Buscar informações para levar a 
comunidade sobre o que é a doença, conscientizar os líderes da comunidade sobre a importância de 
combater o mosquito”. 

Segundo Negreiros et al. (2009) a efetividade das estratégias comunicacionais, que 
funcionam como um dos principais meios de influência dos comportamentos, é essencial para que os 
projetos de mobilização social tenham êxito. 

Para finalizar as atividades do 2º módulo apresentou-se a atividade de dispersão para ser 
realizada antes do próximo encontro. Dessa forma, colocam em prática as discussões feitas em sala 
de aula. Os ACS, ACE, ASE e enfermeiras (os) foram instruídos a se reunirem para escolher 
instituições sociais e elaborar propostas de plano de trabalho para envolvimento das mesmas com a 
vigilância e controle da dengue, lembrando o lema: "cada um cuidando de sua saúde, da saúde da 
sua família e do lugar onde vive. Só assim podemos controlar a dengue". E ainda, procurar os 
dirigentes dos estabelecimentos escolhidos para apresentar o projeto, negociar as propostas 
(aceitando alterações que forem sugeridas) e contratualizar sua execução. O desafio proposto é o 
envolvimento dos agentes no desenvolvimento de ações de promoção da saúde e controle da 
dengue, tendo como foco a valorização do local de atuação das UBSF e UBS, através da mobilização 
das instituições locais nesse processo. 

No 3º e último módulo do curso de capacitação os participantes iniciavam com o relato das 
atividades de dispersão proposta no 2º encontro. Nesse momento foram compartilhados os trabalhos 
realizados, as dificuldades encontradas e ainda, houve troca de experiências e ideias.  

Algumas unidades relataram dificuldades de acesso as instituições e não conseguiram 
realizar a atividade de dispersão. Em contrapartida, outras equipes conseguiram entrar em contato 
com os estabelecimentos escolhidos e propuseram parceria com os mesmos para vigilância e 
controle da dengue no território, chegando a realizar a contratualização com as mesmas. Dentre elas, 
a igreja Assembleia de Deus e o Centro de Artes e Esportes Unificados. 

Percebe-se que o envolvimento da enfermeira coordenadora das unidades de saúde foi 
essencial nesse processo. Até porque compete a ela a organização dos trabalhos na unidade e 
orientação das atividades dos agentes. Caso, a enfermeira (o) não esteja motivada ou interessada, 
isso reflete nos agentes. Com a finalização dos relatos das atividades desenvolvidas, dá-se início as 
atividades do 3º módulo do curso de capacitação com o tema “Articulação intersetorial para a 
vigilância e controle da dengue”. 

No primeiro momento faz-se uma introdução inicial do tema abordando o conceito de 
intersetorialidade. Atualmente, percebe-se que as políticas setoriais não estão sendo eficientes na 
implementação de políticas públicas, primordialmente no que se refere em atender as demandas das 
populações. Nesse sentido, a intersetorialidade passou a ser um dos requisitos para se alcançar a 
efetividade das ações, visando a articulação entre instituições governamentais e entre essa e a sociedade. 

Após as explanações iniciais sobre o tema apresenta-se uma questão ao debate, para 
aquecimento da discussão: Como as instituições públicas da Educação, Desenvolvimento social, 
Meio ambiente e Segurança pública podem ajudar na vigilância e controle da dengue? 

É importante que os profissionais das unidades de saúde (ACS, ACE, ASE e Enfermeiras) 
percebam que os problemas sociais, assim como as ações de controle da dengue no território exigem 
vários olhares e diferentes maneiras para atuar. E ainda, que a articulação de saberes e práticas 
proporciona o entendimento e a construção integrada de soluções que garantem à população uma 
melhor qualidade de vida.  

De acordo com Fracolli e Almeida (2011) para que os projetos de promoção da Saúde 
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obtenham êxito é necessário apostar em ações intersetoriais que envolvam não só os indivíduos, mas 
as famílias e a comunidade. Logo após as discussões os participantes foram orientados a se deslocarem 
do anfiteatro para salas de aulas e se dividirem em grupos, sempre com a presença de um professor para 
coordenar as atividades. A turma escolhe um relator para anotar as principais ideias das discussões 
realizadas para posteriormente serem apresentadas para toda a turma do curso. 

Foram apresentadas aos grupos três perguntas que nortearam as discussões: Quais 
instituições públicas há no território da UBSF? Como envolver essas instituições públicas em 
programas de mobilização das famílias para vigilância e controle da dengue? Como elaborar um 
plano de trabalho com atividades permanentes para vigilância e controle da dengue para essas 
instituições públicas até dezembro de 2015 (mobilização permanente x campanha)? 

Nas discussões foi possível perceber que havia uma maior interação entre os agentes, 
conseguiam discutir com mais tranquilidade, motivação e afinidade as questões colocadas.  Para 
Ceretta (2012) é fundamental trabalhar motivação, visando despertar emoções e reconhecimento do 
trabalho dos profissionais do grupo, das situações de insegurança e incerteza que envolvem seu 
trabalho, para o qual é necessário somar esforços e coordenar impaciências. É importante mostrar 
para os grupos, que é possível através da reflexão e do trabalho articulado, encontrar alternativas 
para o controle da dengue no território. Encerrado o debate dos grupos nas salas, os participantes 
retornaram ao anfiteatro para apresentar a síntese das discussões realizadas. 

Nos relatos, foram citadas algumas instituições públicas localizadas nas áreas de 
abrangência das Unidades de saúde que poderiam ser parceiras na promoção da saúde e controle da 
dengue no território, tais como: Unidades de Atendimento Integrado, Centros de Referência de 
Assistência Social, Escolas de ensino fundamental e infantil, Corpo de bombeiros, Creches, Centros 
poliesportivos, Polícia militar, dentre outros. 

Para envolver essas instituições os grupos enfatizaram a necessidade de “reunir com as 
coordenações das instituições para avaliar a possibilidade de abertura com o tema da dengue”. 
“Propor atividades como: palestras, teatros, demonstração na prática”. Ir de encontro com as 
instituições para se informar sobre as atividades que os estabelecimentos realizam e que podem ser 
aprimoradas”. “Articular um trabalho educativo com bombeiros palestras nas escolas”. 

Também relataram que para envolver as instituições “a informação e a comunicação são 
elementos primordiais para o sucesso do projeto”. “Formar equipes que fiquem responsáveis por 
mapear o seu o território”. Mudar o conceito de que a responsabilidade na prevenção da dengue, 
chikungunya e zika é só dos agentes de endemias e não somente do setor de saúde”. “Sensibilização 
e motivação das instituições”. E ainda, enfatizaram a necessidade do “envolvimento maior da escola, 
pois essa por ter um grande número de estudantes e um contato maior com as famílias pode ter uma 
contribuição significativa no combate à doença”. 

Percebe-se na fala dos participantes que a falta de intersetorialidade foi mencionada, pois o 
combate à dengue não é responsabilidade só do setor da saúde, mas, também, de outros segmentos 
da sociedade (segurança pública, educação, etc.). Esta luta deve estar inserida nos diversos 
equipamentos sociais, sobretudo, na escola. O desenvolvimento de ações de prevenção e controle da 
dengue, que é uma doença evitável, proporciona uma redução dos gastos com a saúde pública e 
possibilita um redirecionamento do investimento para outras doenças e agravos.  

Para Taliberti e Zucch (2010), avaliar o custo e o impacto econômico da dengue no município 
representa conhecer não somente os custos dos vários componentes do programa municipal de 
controle da dengue, implica também refletir sobre os gastos relacionados ao tratamento da doença, 
desde o atendimento nas unidades básicas de saúde até o diagnóstico e a hospitalização dos casos 
mais severos, sobre os gastos que recaem sobre as famílias, incluindo-se os dias perdidos de 
trabalho dos doentes e dos cuidadores e, finalmente, sobre os prejuízos para a economia do país.  

Nesse sentido percebe-se a necessidade de ações contínuas, o que possibilita o fortalecimento 
das famílias e das instituições na mobilização contra a dengue e, consequente, uma diminuição dos 
custos com a doença. Quanto a elaboração de um plano de trabalho com atividades permanentes para a 
vigilância e controle da dengue para as instituições locais, os grupos sugeriram “uma maior interação entre 
os estudantes das universidades para auxiliar as unidades de saúde nesse projeto”. “Conhecer as 
instituições e os trabalhos desenvolvidos pelas mesmas”. “Apresentar uma proposta inicial para esses 
estabelecimentos”. Também foram sugeridas “coletas de recicláveis, gincanas nas escolas, teatros, 
realização de ações com as crianças, incentivando a limpeza dos quintais de suas casas”. No final da 
exposição das sínteses, foi levantada mais uma questão para o debate: Como coordenar a rede de 
parceiros de instituições sociais e públicas pactuadas para o controle da dengue? 

Na finalização do 3º módulo do curso de capacitação foram apresentadas algumas atividades 
de dispersão para serem realizadas pelas equipes das unidades de saúde. Foi sugerido que os 
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agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e agentes de saúde escolar e 
enfermeiras realizassem reunião para escolher as instituições públicas e elaborar propostas de plano 
de trabalho para envolvimento destas com a vigilância e controle da dengue, lembrando o lema: 
"cada um cuidando de sua saúde, da saúde da sua família e do lugar onde vive. Só assim podemos 
controlar a dengue". Depois, deveriam procurar os dirigentes das instituições públicas para 
apresentar as propostas de plano de trabalho de vigilância e controle da dengue. Negociar a proposta 
(aceitando alterações que forem sugeridas) e contratualizar sua execução. 

Na finalização do curso de capacitação foi concretizado o seminário “Redes Territoriais Locais e 
Promoção da Saúde o Controle da Dengue”. Este foi o coroamento do curso de capacitação realizado 
para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, agentes de saúde escolar e 
enfermeiras (os) (Figura 1). 

No período da manhã, o seminário contou com presença da professora Márcia Faria 
Westphal da Faculdade de Saúde Pública da USP, que abordou o tema “Redes territoriais locais”. 
Após a intervenção da palestrante, foi realizado um debate no qual os participantes tiveram a 
oportunidade de discutir a temática. 

Já no turno da tarde, as equipes das unidades de saúde, apresentaram em formato pôster ou 
oral os trabalhos realizados pelas mesmas no território. Esse momento foi importante para estimular 
ainda mais as atividades que estão sendo desenvolvidas a partir das UBSF e UBS. É importante 
ressaltar que as atividades de mobilização continuaram a ser desenvolvidas ao longo do ano de 2016 
em parceria com as instituições sociais e de educação no território de abrangência das unidades de 
saúde.  

 
Figura 1: I Seminário redes territoriais locais e promoção da saúde para o controle da dengue, dez/2015 

 

 
 

Fonte: SANTOS. F. O. (2015). 

 
Com a finalidade, de estimular e fortalecer a estratégia do controle do Aedes aegypti e das redes 

comunitárias pelas equipes de saúde, viu-se a necessidade de realizar um segundo curso de capacitação 
intitulado “Vigilância e controle do Aedes aegypiti a partir de mobilização comunitária e articulação 
intersetorial”. O curso foi realizado no período de 14 de novembro à 12 de dezembro de 2016. A 
capacitação seguiu os moldes da primeira, com algumas modificações, dentre elas, foi a opção pelo 
curso não presencial, devido a situação política do município, pois a gestão municipal estava em fase 
de transição, devido as últimas eleições municipais e esse processo inviabilizou a realização da 
capacitação na modalidade presencial. 

A estratégia de controle do Aedes aegypti, teve como objetivo convencer os moradores a 
limpar suas casas e quintais para eliminar os criadouros do mosquito. O curso de capacitação foi 
baseado em atividades não presenciais a serem realizadas pelas equipes de saúde da família e foi 
dividida em três módulos: (1) Visitas domiciliares; (2) Mobilização comunitária e (3) Articulação 
intersetorial. As equipes foram compostas por ACS, ACE, ASE e enfermeiras(os), estes são os 
coordenadores das unidades de saúde e das atividades nas respectivas unidades. 

No 1º módulo, as equipes foram orientadas, nas visitas domiciliares realizadas diariamente pelos 
agentes, reforçar a população da importância de eliminar os criadouros do mosquito. O grupo também 
deveria identificar as áreas de risco para a transmissão da dengue, chikungunya e zika em seu território, 
para aí realizar visitas em todos os domicílios, para junto eliminar os criadouros e na finalização do módulo 
fazer um pequeno relato das atividades desenvolvidas, com registro fotográfico. 

No 2º módulo, deveriam identificar as organizações da sociedade civil no território da equipe 
saúde da família, ou seja, igrejas, ONGs, associações, entre outras. Deveriam também escolher uma 
dessas organizações para negociar a realização de um projeto de mobilização comunitária para o 
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controle do Aedes aegypti. As atividades deveriam ser realizadas pela instituição, orientadas pela 
equipe de saúde. As atividades deveriam ser relatadas e ter registro fotográfico, não se esquecendo 
de continuar com as práticas do 1º módulo. 

No 3º módulo, as equipes identificaram as instituições públicas no território da equipe de 
saúde da família, entre elas, escolas, creches, entre outras e posteriormente escolheram uma dessas 
instituições, dando preferência para as escolas pública de ensino fundamental e com o apoio do 
agente de saúde escolar, negociaram a realização de um projeto de mobilização comunitária para o 
controle do Aedes aegypti, na escola e com as famílias dos alunos. Entretanto, nesse período, as 
atividades do 1º e 2º módulo, continuaram a ser desenvolvidas. 

Com a finalização do curso de capacitação, todas as equipes deveriam elaborar um 
relatório, contendo o relato das atividades realizadas nos três módulos não presenciais. Para 
coroamento da capacitação, foi realizado o II seminário “Redes territoriais locais e promoção da 
saúde para o controle do Aedes aegypti”. No referido seminário as equipes apresentaram os 
trabalhos desenvolvidos no território de abrangência das unidades de saúde, consolidando as redes 
comunitárias locais. De início, pensou-se que não haveria adesão por parte das equipes, justamente 
pela modalidade não presencial do curso de capacitação e pelo momento político em que o município 
se encontrava, mesmo assim, optou-se em realizar o curso e o seminário.  

No entanto, essa visão estava distorcida e o que percebeu-se foi uma adesão grande das 
unidades de saúde no curso de capacitação. Das 74 equipes de saúde da família do município 
(urbana e rural), tivemos a participação de 37 equipes, localizadas na área urbana de Uberlândia, o 
que demonstra uma efetividade das ações iniciadas com o curso de capacitação realizado no ano de 
2015. Estas equipes apresentaram os trabalhos desenvolvidos no território no seminário realizado no 
dia 13 de dezembro de 2016. 

O seminário, no período da manhã, contou com a presença do Professor Doutor Nelcioney 
José de Souza Araújo da Universidade Federal do Amazonas, que discorreu sobre a temática 
promoção da saúde para o controle do Aedes aegypti e do Professor Doutor João Carlos de Oliveira, 
que abordou o tema “mobilização comunitária e dengue”. As palestras tiveram como objetivo reforçar 
a importância da mobilização da população na promoção da saúde e no combate ao mosquito 
transmissor da dengue, chikungunya e zika (Figura 2). 
 
Figura 2: II Seminário Redes Territoriais Locais e Promoção da Saúde para o Controle do Aedes 
aegypti, dez/2016 

 

 
Fonte: SANTOS. F. O. (2016). 

 
No período da tarde, foram realizadas as apresentações das atividades concretizadas durante a 

realização do curso de capacitação. As equipes tiveram oportunidade de expor os trabalhos e a 
mobilização das redes comunitárias no território de abrangências das Unidades de Saúde da Família. 
Acredita-se que os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e agentes de saúde 
escolar podem ser articuladores do processo de mobilização das instituições sociais e públicas, por 
conhecerem sua área de atuação, ter facilidade de acesso aos domicílios, escolas, famílias e consequente 
tem um vínculo maior com a comunidade. Acreditamos que esse seja um caminho frutífero para controle 
de endemias no Brasil, sobretudo às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. 

 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1645 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 
Mobilizando as redes comunitárias 
 

Em novembro de 2015, antes da finalização do curso de capacitação, o processo de constituição 
das redes comunitárias já estava ganhando forças no território de abrangência das unidades. A partir do 
movimento das UBSF São Jorge II e III e da escola municipal Prof. Eurico Silva aconteceu uma grande 
mobilização na região em que foram convocadas as escolas, igrejas, ONGs, associações para formarem 
estas redes. A ideia foi contar com ajuda destes multiplicadores para difundir a importância de cada 
cidadão fazer a sua parte, cuidando do lugar onde vive, estuda ou trabalha. 

A concentração desse movimento foi na escola municipal Prof. Eurico Silva, onde o projeto da 
dengue já estava em andamento. O marco dessa mobilização foi a presença do prefeito Gilmar 
Machado, que na ocasião assinou um pacto de cooperação com as secretarias municipais de 
Educação e de Saúde, para juntas desenvolverem um projeto de prevenção e controle da dengue, 
tomando a escola como espaço preferencial para ações intersetoriais, cujo objetivo é mobilizar os 
alunos e as famílias (Figura 3). 

 
Figura 3: Pacto de cooperação com as secretarias de Educação e de Saúde, 2015 

 

 
 

Fonte: SANTOS. F. O. (2015). 

 
 
As equipes de saúde das UBSF São Jorge II e III, também reforçaram a comunicação nas 

salas de espera das unidades sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, com realização de 
rodas de conversa com as pessoas que aguardavam atendimento, e ainda, fixaram cartazes com 
informação sobre a dengue, alertando sobre os perigos da doença. 

Além disso, as equipes realizaram parceria com o educandário “Lar Espírita Maria Lobato de 
Freitas”, uma empresa privada que atua na área de serviços sociais e tem como finalidade a 
educação/ensino de crianças, localizada na área de abrangência das referidas unidades de saúde. A 
parceria propiciou a elaboração e execução em conjunto de algumas ações. Dentre elas, orientações 
para as crianças que frequentam a instituição sobre o que deve ser feito em casa para eliminar o foco 
do mosquito transmissor da dengue. Ensinamento prático de como transformar o foco de vetores 
(pneus) em utensílio para o plantio de hortaliças e plantas decorativas. 

O grande de número de recipientes artificiais, tais como plásticos em geral, pneus e o hábito 
de cultivar plantas em vasos com água vem contribuindo para o aumento de materiais passiveis de se 
tornarem criadouros do mosquito. 

A parceria propiciou um maior envolvimento das UBSFs São Jorge II e III com a instituição, 
resultando em projetos contínuos de prevenção e controle da dengue e uma maior interação entre os 
agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemias e agentes de saúde escolar no 
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planejamento e execução das ações. Além das atividades relatadas acima, foi realizada a formação 
de agentes mirins no combate à dengue, propiciando às crianças um maior conhecimento sobre a 
doença e consequente às suas famílias (Figura 4). 

Com intuito de estimular a participação da instituição, das crianças e dos pais, foi 
concretizado um dia de atividades no educandário. Foi realizada exposição de um mostruário do 
mosquito Aedes aegypti e suas fases, com explicação para os alunos (Figura 5).  

E ainda, teve o envolvimento da escola municipal Prof. Eurico Silva, também localizada 
próxima às unidades de saúde, que levou os integrantes do teatro para apresentar a peça de teatro 
Xô dengue” (Figura 6). 

Nesse processo, as instituições interagem entre si e aprendem a conhecer sua realidade, a 
refletir e respeitar opiniões e a manejar conflitos que possam vir a surgir. Tudo isso leva as 

instituições a constituir sua autonomia, conforme sua atuação se amplia. 
As UBSF Seringueiras I e II deu início a parceria com a “Associação Cultural Manos do Hip 

Hop”, uma associação privada de Uberlândia que oferece atividades ligadas à cultura, em especial a 
dança, que se localiza nas imediações das referidas unidades de saúde. Foi realizada reunião com a 
instituição com o objetivo de discutir e elaborar as ações. A partir das discussões, o grupo optou por 
realizar, orientações com as crianças e adolescentes que frequentam a instituição, confecção de 
cartazes e composição de paródias. 

 
Figura 4: Agente mirim no combate à dengue do Lar espírita Maria Lobato de Freitas, 2016 

 

 
                                            Fonte: SANTOS. F. O. (2016). 

 
Figura 5: Mostruário do mosquito Aedes aegypti no Lar espírita Maria Lobato de Freitas, 2016 

 

 
                                           Fonte: SANTOS. F. O. (2016). 
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Figura 6 - Apresentação da peça de teatro “Xô Dengue” no Lar espírita Maria Lobato de Freitas 
 

 
Foto: SANTOS. F. O. (2016). 

 
Já a UBSF São Gabriel a partir da parceria com a Escola Municipal de Educação Infantil 

Augusta Maria de Freitas, localizada próxima da unidade de saúde, participou de uma feira de 
ciências que estava sendo organizada pela referida escola.  Nesse dia, convidaram os pais e/ou 
responsáveis pelas crianças que frequentam a instituição para uma exposição das larvas do mosquito 
transmissor da dengue, distribuíram panfletos com informações sobre a doença e como evitá-la e foi 
realizada uma apresentação de teatro sobre o tema (Figura 7). 
 
Figura 7: Teatro sobre dengue na Escola Municipal de Educação Infantil Augusta Maria de Freitas 

 

 
Fonte: SANTOS. F. O. (2016). 

 
Cabe enfatizar que várias parcerias e ações de combate à dengue foram realizadas a partir 

das UBSFs e UBSs, com a iniciativa dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate à 
endemias e agentes de saúde escolar, sob a coordenação da enfermeira das respectivas unidades. 
Entretanto não foi possível acompanhar todas as atividades, devido a quantidade de unidades de 
saúde

242
 e também porque muitas ações foram desenvolvidas ao mesmo tempo, o que impossibilitou 

o acompanhamento. 
A partir da mobilização das unidades de saúde com sua equipe (ACS, ACE, ASE), sob a 

coordenação das enfermeiras e da sua relação com as instituições de ensino foi realizado no dia 10 de 
março de 2016 em todas as escolas da rede municipal de Uberlândia o “Dia A contra a Dengue”. Neste 
dia, todas as escolas se mobilizaram para realizar alguma atividade sobre a temática dengue por um 
momento. Nesta hora, as aulas foram interrompidas para a concretização das atividades planejadas. As 

                                                           
242

 Atualmente o município de Uberlândia conta com 74 Equipes de Saúde da Família (ESF), que atendem em 59 
estabelecimentos de saúde e 09 Equipes de Saúde (ES). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 
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ações realizadas variaram de acordo com cada instituição e foi esquematizada pela própria escola com 
auxílio dos agentes comunitários de saúde, agentes de saúde escolar, agente de combate a endemias e 
suas respectivas unidades de saúde. 

Na escola municipal Prof. Otávio Batista Coelho Filho as aulas foram interrompidas e os 
professores iniciaram uma conversa com os estudantes sobre as formas para eliminar os focos do 
mosquito Aedes aegypti. Também foi entregue para os estudantes um bilhete para os pais e/ou 
responsáveis alertando-os sobre a importância de cuidar da limpeza dos quintais para eliminação dos 
criadouros do mosquito. 

Uma professora da instituição e o agente de saúde escolar percorreram todas as salas e 
entregaram panfletos com explicações sobre como eliminar os criadouros do mosquito transmissor da 
dengue. O referido panfleto continha algumas questões que foram respondidas pelos alunos com o 
auxílio e a supervisão da professora e do agente de saúde escolar. 

Neste dia, também foi iniciado na escola a formação de um comitê de mobilização contra a 
dengue. Foi solicitado aos estudantes interessados em participar do referido comitê que 
preenchessem o formulário e posteriormente entregasse para a professora para oficializar sua 
adesão. O comitê foi criado com a participação de alunos, pais e professores, para organizar eventos 
e manter o combate à dengue em pauta. 

Na escola municipal Guarda Antônio Rodrigues do Nascimento, a diretora ressaltou que as 
atividades sobre a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti estão sendo realizadas 
desde o início do ano letivo de 2016 e ocorrem durante as aulas. Ainda, segundo ela, o tema foi 
inserido para debate em todas as disciplinas e a escola foi decorada com os trabalhos realizados 
pelos alunos sobre a temática (Figura 8). 

 
 

Figura 8: Materiais sobre dengue realizados pelos estudantes na escola municipal Guarda Antônio 
Rodrigues do Nascimento 

 

 
Foto: SILVA, A. N. (mar/2016). 
 

O “Dia A contra a Dengue” na escola municipal Guarda Antônio Rodrigues do Nascimento, 
foi proveitoso porque possibilitou a integração dos alunos e professores, além de oportunizar a 
exposição dos trabalhos realizados até o momento por cada turma. As atividades foram coordenadas 
pelas professoras de literatura, linguagem, educação física e artes. 

A primeira apresentação foi a leitura de um texto sobre a dengue, onde os alunos 
ressaltaram a importância da participação de todos no combate ao mosquito e também falaram de 
outras doenças, como: febre amarela, zika e chikungunya. 

Outras turmas apresentaram jograis (declamação de poemas ou canções por um coro, alternando 
entre o canto e a fala) elaborado pelos próprios estudantes, que enfatizavam a importância da participação 
de todos no combate ao mosquito Aedes aegypti. E ainda, teve a apresentação da composição de paródia 
de rap sobre a temática, realizada pelos próprios alunos com o auxílio dos professores. Nesse momento 
os discentes participaram de maneira mais ativa no evento (Figura 9). 
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Figura 9: Apresentação de jograis e paródias elaborados pelos estudantes na escola municipal 
Guarda Antônio Rodrigues do Nascimento 

 

 
Foto: SILVA, A. N. (mar/2016). 

 
Pela observação das atividades realizadas na escola municipal Guarda Antônio Rodrigues do 

Nascimento no “Dia A contra a Dengue”, foi possível notar o empenho e envolvimentos dos 
professores e alunos com a temática desde o início do ano letivo. As apresentações abordaram a 
responsabilidade que cada um tem na minimização dos focos do mosquito e consequentemente a 
diminuição dos casos da doença. Os alunos estavam bem dedicados e eufóricos durante as 
apresentações, e segundo a direção da escola as atividades vão continuar durante o decorrer do ano. 

Na Escola Municipal Professor Milton Magalhães Porto, a mobilização do “Dia A contra a 
Dengue”, se deu por meio de apresentação de uma peça de teatro. Um grupo de cinco alunos entrou 
em todas as salas de aulas, acompanhados de uma professora, encenando a história da baratinha 
que recebia a visita de um “amigo ilustre”, o mosquito Aedes Aegypti

243
. 

Em todas as salas, a cena foi bem recebida pelas crianças e também pelas professoras, 
que observavam atentas. Ao final da apresentação foi realizado um questionamento a respeito de 
quem deles chegaria em casa e daria uma vistoria no quintal para evitar a presença do mosquito e, a 
resposta das crianças foram unânimes, todos levantaram o braço dizendo que o faria. 

Além da encenação nas salas de aula, foram realizadas apresentações para todos os 
servidores. Ao final, as coordenadoras fizeram uma exposição do projeto contando sobre como foi a 
preparação e a sensibilização feita com as crianças. Relataram que antes da apresentação da cena, 
foram efetivadas sensibilizações com todas as crianças, apresentando-lhe vídeos sobre o ciclo de 
vida evolutivo do mosquito. Disseram ainda que envolveram as famílias, discutindo sobre a questão 
do mosquito e da doença.  

O Governo Federal, com o intuito de estimular o desenvolvimento de ações de combate ao 
Aedes aegypti na comunidade escolar com apoio das equipes de saúde e educação, através do 
Programa Saúde na Escola nos municípios brasileiros selecionou um conjunto de relatos de 
experiências, entre os mais de mil que recebeu de todo o Brasil. Entre estes, foi selecionado o relato 
de uma das ações desenvolvidas pela escola municipal Prof. Eurico Silva, em Uberlândia. 

A escola teve a publicação do resumo em um Guia de Relatos de Experiências, que teve 
como finalidade fornecer um conjunto de atividades capazes de estimular e enriquecer o trabalho 
educativo dos profissionais de saúde e de educação para que, juntamente com estudantes e 
comunidade promovam a prevenção, a identificação e a eliminação dos focos do mosquito, além de 
incentivar a adoção de práticas sanitárias e sociais que podem coibir a propagação das doenças 
transmissíveis. O relato apresenta uma breve explicação de como surgiu a iniciativa da peça de teatro 
“Xô Dengue”, que teve como objetivo mobilizar a comunidade escolar sobre a importância do 
combate ao mosquito transmissor da dengue. 

O ministério da Saúde e Ministério da Educação almeja que a publicação do Guia de Relato 
de Experiências amplie o reconhecimento das ações planejadas e executadas no âmbito do 
Programa Saúde na Escola, além do fortalecimento da integração e articulação entre os setores da 
Saúde e da Educação no nível local (BRASIL, 2016). 

Como reconhecimento pelo trabalho realizado, em abril de 2016, a escola municipal Prof. 
Eurico Silva, recebeu a visita de um representante do Ministério da Educação que veio ver de perto a 
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 A cena foi bastante informativa. Contou sobre quão ansiosa estava a baratinha para receber seu amigo e o quanto 
desesperada ficou ao descobrir como ele era nocivo à saúde; confirmado pela história de uma outra personagem que havia 
recebido a visita do mosquito e ficou um tempo adoentada. 
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iniciativa da escola no combate ao mosquito Aedes aegypti e assistir apresentação da peça de teatro 
“Xô Dengue” (Figura 10). 

As mobilizações realizadas no final do ano de 2016, a partir do segundo curso de capacitação, 
propiciaram o envolvimento de escolas municipais, estas em parcerias com as unidades de saúde 
desenvolveram projetos com os discentes e famílias. Cabe enfatizar, que foram mais de 37 unidades 
de saúde envolvidas, entretanto, não é possível relatar aqui, todas as atividades desenvolvidas. 
Dessa forma, optamos por destacar alguns trabalhos realizados. 

Dentre as atividades, podemos citar os trabalhos realizados pela escola municipal Profa. 
Carlota de Andrade Marquez, com o apoio das UBSF Jardim Célia I e II, que elaborou atividades com 
os alunos no interior da referida escola e organizou uma caminhada no bairro no dia 25 de novembro de 
2016, com o intuito de mobilizar a comunidade com relação ao mosquito Aedes aegypti (Figura 11). 

 
Figura 10: Visita do representante do MEC na escola municipal Prof. Eurico Silva 

 

 
Foto: SANTOS, F. O. (abr/2016). 

 
Figura 11: Mobilização na escola Profa. Carlota de Andrade Marquez e na comunidade, 2016. 

 

 
Fonte: UBSF Jardim Célia I e II (2016). 

 
A Comunidade Terapêutica Ceami - Reabilitação para a Vida, com a pareceria das UBSF 

Jardim Célia I e II, realizaram uma roda de conversa com os acolhidos enfatizando a necessidade de 
eliminação dos criadouros do mosquito, para prevenção e promoção da dengue, bem como sinais de 
alerta referente a zika e chikungunya. Já a UBSF São Jorge I, em parceria com a escola estadual 
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Parque São Jorge realizou uma de feira de conhecimento na escola. Foi montado um estande
244

 
contendo cartazes explicativos sobre a dengue, chikungunya e zica. Além disso, foi feita uma 
exposição com amostras das fases de evolução do mosquito Aedes aegypti. Para chamar atenção 
dos alunos, uma agente Comunitária de saúde se fantasiou do mosquito transmissor. O estande 
funcionou durante o horário letivo, dando oportunidade para que os discentes tirar as dúvidas e 
aprender sobre as doenças, prevenção e formas de eliminação do mosquito. O dia de mobilização 
contou com a participação de aproximadamente 400 (quatrocentos) alunos. 

Percebe-se pelo relato das atividades desenvolvidas que houve um envolvimento das 
escolas na mobilização contra a dengue. Isso porque as Unidades de saúde veem na escola uma 
possibilidade de adesão e receptividade com relação aos projetos. Além disso, a escola é um local 
que agrega, além de estudantes, famílias, professores e demais servidores, o que permite uma 
abrangência maior de público nas ações. E ainda, a maior interação entre as UBSF e escola e vice-
versa, possibilitou o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção da saúde para o 
controle da dengue mais efetivas. 

Regis et. al (1996) já enfatizava a escola como espaço privilegiado para alcançar o 
envolvimento da população no controle de vetores e elencou alguns motivos, tais como: na escola 
espera-se ter representantes da maioria das famílias locais; maior possibilidade de materiais didáticos 
que favoreçam a abordagem nas disciplinas; oportunidade de aproximar a escola de um problema 
existente na comunidade, nesse caso, a dengue; as mudanças de atitudes ocorrem mais facilmente 
em crianças e adolescentes; possibilidade de incorporação do tema ao conteúdo programáticos de 
algumas disciplinas. 
 
 
Conclusão 

 
Faz-se necessário o entendimento e/ou fortalecimento das ações de promoção da saúde a 

partir das escolas e das Unidades de Saúde da Família por meio de processos de trabalho que 
incentivem a participação e o empoderamento dos sujeitos, da comunidade e das próprias instituições. 
Mas, a realidade atual ainda é formada por práticas isoladas, o que pressupõe um conhecimento 
limitado sobre o que realmente é promoção da saúde; e ainda, que o modelo de saúde hegemônico que 
determina o processo de trabalho e as ações de saúde é o biomédico, medicalizante e curativista.  

Entendendo que seria possível enfraquecer esse modelo biomédico e até mesmo substituí-lo 
por um modelo de saúde que considerasse a Determinação Social da Saúde, estabeleceu-se a 
necessidade de pensar e desenvolver outras formas de promover a saúde no território. A atenção 
individual, com o uso de medicamentos quando necessário é importante, mas a pesquisa mostrou que é 
possível tratar as doenças e ao mesmo tempo aliar estratégias diferenciadas de prevenção e promoção 
da saúde, para efetivar a integralidade na atenção, envolvendo além do indivíduo, a família, a 
comunidade, instituições públicas e sociais. Assim, esse estudo conseguiu demostrar que é possível 
através de mobilização comunitária e intersetorialidade realizar prevenção e promoção da saúde para o 
controle do Aedes aegypti no território, com ações articuladas, partindo da escola e da UBSF. 

As estratégias utilizadas na pesquisa possibilitaram uma aproximação maior entre as instituições 
de ensino e saúde e ainda permitiu que outros segmentos da sociedade (ONGs, igrejas, associações, 
dentre outras) se envolvessem nesse processo, constituindo o que chamamos de redes comunitárias.  

A instituição das redes comunitárias permitiu vislumbrar oportunidades para o estabelecimento de 
ações solidárias e parcerias estratégicas para potencializar o impacto dos projetos de prevenção e promoção 
da saúde e, por conseguinte uma melhor qualidade de vida para a população. Com toda a certeza, serviu 
também para repensar os processos de trabalho e a reorganização das unidades de saúde. 

O papel das enfermeiras coordenadoras das UBSF foi extremamente importante na liderança 
das equipes que se constituíram em cada unidade de saúde, compostas por ACS, ACE e ASE e os 
cursos de capacitação foram fundamentais para alinhamento conceitual e definição das estratégias de 
ação das equipes. Sem o envolvimento das enfermeiras haveria grande dificuldade para o trabalho 
articulado e integrado dos agentes de saúde, que foram protagonistas nas ações que partiam das 
unidades de saúde, assim como os alunos o foram nas ações que partiam da escola.  

Há um elemento, de certa forma inusitado nesta articulação dentro das UBSF que é a presença 
do Agente de Combate à Endemias, que se explica, em primeiro lugar, pela definição das ações que se 
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voltavam para o combate ao Aedes aegypti e o controle da tríplice carga epidemiológica, a dengue, a 
chikungunya e a Zika. Isto no princípio gerou conflitos e a necessidade de definição clara dos papeis 
que deveriam ser desempenhados, tanto pelo ACS e quanto pelo ACE. Entretanto, a partir da segunda 
capacitação, percebeu-se que esse conflito já havia sido superado pelas equipes de saúde, o que 
possibilitou o desenvolvimento das atividades e fortalecimento das redes comunitárias. 

Sem o apoio das diretorias de redes de atenção à saúde, mais especificamente da 
coordenação da atenção básica e da diretoria de vigilância em saúde da Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, com certeza essa pesquisa-ação teria trilhado por outros rumos. A avaliação positiva da 
experiência por parte da gestão municipal da saúde faz crer que a implantação desse projeto vai 
continuar aperfeiçoando a estratégia, reduzindo os conflitos, fortalecendo a concepção de promoção da 
saúde, que se faz no território, com intersetorialidade e mobilização comunitária.  

Nesta pesquisa, foi possível demonstrar que a construção de redes comunitárias é um passo 
importante para uma ação consequente de promoção da saúde, comprometendo as instituições 
públicas e os agentes sociais da comunidade e os próprios indivíduos com a sua saúde, a saúde de sua 
família e o lugar onde vive, com um projeto de construção da vida saudável, reduzindo riscos e 
vulnerabilidades, atenuando a determinação social da saúde. Entendemos que construção de redes 
comunitárias constituem-se uma referência fundamental ou o caminho para a instituição de uma 
proposta de promoção da saúde que parte da identificação da realidade concreta do território, com a 
identificação dos problemas e necessidades de saúde dos indivíduos e populações.  

Foi possível perceber que desde o primeiro curso de capacitação, realizado em 2015, houve 
uma evolução das equipes de saúde, no sentido, de estarem mais abertos para as propostas 
colocadas. Percebeu-se uma maior interação entre as equipes e até certa facilidade em pensar 
estratégias de mobilização das redes no território. Isso foi notório, na realização na segunda 
capacitação, que aconteceu em 2016, e nos relatos das atividades desenvolvidas em parcerias com as 
instituições sociais e de saúde, apresentadas no II seminário “Redes territoriais locais e promoção da 
saúde para o controle do Aedes aegypti”. 

Também verificou-se uma adesão grande das unidades de saúde tanto na participação do 
curso de capacitação, como no seminário, mesmo o curso não sendo presencial. O que superou as 
expectativas, tendo em vista que nenhuma unidade era obrigada participar do curso. Do total de 74 
equipes de saúde da família no município de Uberlândia, participaram aproximadamente 37 unidades 
e estas tiveram contribuição efetiva na mobilização das redes comunitárias. 

Promover a saúde implica em criar estratégias que possibilitem a superação de práticas 
pontuais e fragmentadas, implementar ações intersetoriais, desenvolver a co-responsabilização entre 
governo e comunidade, garantindo a resolutividade das ações, e das propostas de desenvolvimento 
local e criação de territórios saudáveis, para uma melhor saúde dos indivíduos e populações, com 
melhor qualidade de vida. 
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Resumo 
A legislação na área dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) estabelecida em nível nacional 
padroniza as normas técnicas e permite a atuação dos órgãos fiscalizadores, no entanto, são visíveis 
na área de estudo as dificuldades enfrentadas pelas Vigilâncias Sanitárias (ViSas) na adequação dos 
serviços relativos aos RSS. O objetivo dessa pesquisa foi identificar o papel das Vigilâncias Sanitárias 
Municipais, suas responsabilidades, atribuições e formas de atuação junto aos estabelecimentos 
geradores de RSS na bacia hidrográfica do Rio Ivinhema. O Método de pesquisa foi exploratório e 
descritivo, através de revisão bibliográfica e estudo de múltiplos casos. É de responsabilidade das 
ViSas a avaliação, inspeção e fiscalização dos estabelecimentos geradores de RSS, e exigir o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), esse último fato não ocorre em mais 
de 75% dos municípios da bacia hidrográfica. As ViSas municipais são responsáveis por fiscalizar 
todos os estabelecimentos geradores de RSS, exceto os que apresentam alta complexidade. Estas 
não apresentam uma equipe específica ou exclusiva para atuar na questão dos RSS e atuam com 
excesso de atribuições. A descentralização da ViSa, trouxe aspectos positivos para os 
estabelecimentos dos municípios, dado que Agentes Sanitários locais tendem a entender melhor as 
realidades e características peculiares de suas cidades, no entanto, a carência de profissionais de 
determinadas áreas nas ViSas Municipais, em certo ponto, compromete o funcionamento das 
mesmas, fazendo com que na maioria dos municípios da bacia hidrográfica os requisitos legais para 
os estabelecimentos geradores de RSS não sejam efetivamente cumpridos. 
 
Palavras chave: Fiscalização. Resíduos. Saúde. Poder Público. 
 
 
Abstract 
The legislation in the area of Health Care Waste (HCW) established at national level, standardized 
technical rules and allow the actions of regulatory agencies, however, are visible in the study area the 
difficulties faced by Health Surveillance Agency (HSA) the adequacy of services with HCW. This 
research aims to identify the role of Municipal Sanitary Vigilance, its responsibilities, attributions and 
ways of working with the establishments generating HCW in the Ivinhema watershed. The research 
method was exploratory and descriptive, through bibliographic review and multiple case studies. It is 
the responsibility of HSA evaluation, inspection and supervision of HCW generators establishments, 
and require the Health Care Waste Management Plan (HCWCP), the latter fact does not occur in over 
75% of municipalities in the watershed. Municipal HSA are responsible for overseeing all HCW 
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generators establishments, except those with high complexity. Municipal HSA do not have a specific 
or dedicated team to work on the issue of HCW and work with excessive duties. Decentralization of 
HSA, brought positive aspects for establishments of municipalities, as local Health Agents tend to 
better understand the realities and peculiarities of their cities, however, the lack of professionals in 
certain areas in the Municipal HSA, at some point, compromises their operation, so that in most 
municipalities in the watershed the legal requirements for the HCW generators establishments are not 
effectively enforced. 
 
Key works: Oversight. Waste. Health. Government. 
 
 
Introdução 
 

Resíduos de serviços de saúde (RSS) podem ser definidos genericamente como todos 
aqueles produtos ou subprodutos oriundos de atividades exercidas nos serviços relacionados ao 
atendimento à saúde humana ou animal, sendo que a sua natureza e quantidade dependem do tipo 
de estabelecimento, dos procedimentos realizados, de fatores sazonais, e até da alimentação 
adotada (NAIME et al., 2004). 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são gerados por estabelecimento prestadores de 
assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa 
médica relacionada tanto à população humana quanta à veterinária. Os RSS, apesar de 
representarem uma pequena parcela em relação ao total de resíduos gerados em uma comunidade, 
são fontes potenciais de propagação de doenças e apresentam um risco adicional aos trabalhadores 
dos serviços de saúde e a comunidade em geral, quando gerenciados de forma inadequada (SILVA; 
HOPPE, 2005). 

De acordo com as resoluções RDC/ANVISA nº 306/2004 e CONAMA nº 358/2005, os RSS 
são classificados nos grupos A (resíduos potencialmente infectantes), B (resíduos químicos), C 
(resíduos radioativos), D (resíduos comuns) e E (resíduos perfurocortantes). Os RSS representam 
uma fonte real/potencial de riscos principalmente pela falta de adoção de procedimentos técnicos 
adequados no manejo, que ocorre geralmente em uma das situações: para a saúde ocupacional de 
quem os manipula no ambiente interno ou externo do estabelecimento gerador; para os pacientes em 
tratamento, que apresentam suas defesas imunológicas comprometidas, repercutindo em incremento 
da taxa de infecção hospitalar; e para o ambiente, amplificando a poluição biológica, física e química 
do solo, da água (subterrânea e superficial) e do ar (ANVISA, 2006; BRASIL, 2001). 

Segundo Brasil - Ministério da Saúde (2001), evidências epidemiológicas descritas no 
Canadá, Japão e Estados Unidos revelaram que os resíduos biológicos dos hospitais são causas 
diretas da transmissão da AIDS, e das hepatites B e C, e que a maior parte dos acidentes com RSS 
refere-se a lesões causadas por agulhas e outros materiais perfurocortantes). 

Guilarde et al. (2010), pesquisando contaminação de pessoas com material biológico em 
hospital de Goiânia-GO, relataram que até 22% de todos os acidentes ocorrem no manuseio de lixo 
e/ou dispensador de material perfurocortante, sendo um momento potencial para contaminação dos 
trabalhadores. Um trabalho realizado em hospitais públicos do Distrito Federal (DF) revelou que 30% 
dos acidentes ocupacionais tinham como causa materiais perfurocortantes e que, destes, 50% foram 
encontrados na lavanderia (área que não faz uso de tais materiais). Na rede hospitalar privada do DF 
foi detectada situação semelhante, com índices entre 28% e 47% (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE 
2002). 

Além disso, investigações efetuadas em hospitais brasileiros e espanhóis inferiram que de 5,0 
a 8,5% dos leitos eram ocupados por pacientes que contraíram alguma infecção hospitalar, enquanto 
a Associação Paulista de Estudos de Controle de Infecções Hospitalares descreveu que 50% desses 
casos foram decorrentes de problemas relativos ao saneamento e à higiene ambiental, inadequação 
das instalações e negligência dos profissionais de saúde ao manipularem materiais, tratarem 
pacientes ou transitarem em lugares de risco; e que o manejo inadequado dos RSS era responsável, 
direta ou indiretamente, por 10% das enfermidades adquiridas pelos pacientes durante a internação 
(BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE 2002). Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, 
50% das infecções hospitalares poderiam ser evitadas se houvesse a implementação de medidas 
adequadas de saneamento e manejo dos RSS (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001). 

Portanto, o correto gerenciamento dos RSS repercute na minimização dos acidentes de 
trabalho, das infecções hospitalares e dos riscos associados aos resíduos perigosos. Também resulta 
em diminuição dos custos do manejo, pois a segregação dos RSS possibilita a reciclagem e 
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repercute em menores massas de resíduos que necessitam de tratamento específico, ao evitar-se a 
contaminação de resíduos comuns por agentes potencialmente perigosos (ANVISA 2006; BRASIL - 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 2002). 

O correto gerenciamento dos RSS inclui a execução de procedimentos adequados nos 
âmbitos interno e externo ao estabelecimento gerador, incluindo as etapas de segregação, 
acondicionamento, identificação, coleta interna, armazenamento temporário, tratamento, 
armazenamento externo, coleta e transporte externos, e disposição final (ANVISA, 2004). Essa forma 
de gerenciamento dos RSS repercute na minimização dos acidentes de trabalho, das infecções 
hospitalares e dos riscos associados aos resíduos perigosos, além de diminuir os custos do manejo, 
pois a segregação adequada dos RSS possibilita a reciclagem e repercute em menores massas de 
resíduos que necessitam de tratamento específico, ao evitar-se a contaminação de resíduos comuns 
por agentes potencialmente perigosos (ANVISA, 2006; BRASIL, 2002). 

Diante da complexidade de se resolver a problemática dos resíduos sólidos e dada à 
necessidade de conhecimentos e experiências técnicas mais avançadas para o tratamento dos RSS 
e o investimento necessário para desenvolver uma gestão ambiental adequada, fez-se necessária à 
intervenção do Estado e da União. Nesse contexto, foi estabelecida em 1999 a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANIVISA - LEI Nº 9.782, de 26 de Janeiro de 1999 (BRASIL, 1999). No que se 
refere aos RSS, a ANVISA em 2004 promulgou a Resolução RDC 306 – que Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (BRASIL, 2004). E, 
também em nível nacional, o Conselho Nacional de Meio Ambiente promulgou em 2005 a Resolução 
Conama 358, que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, 
com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente (BRASIL, 2005), tendo como 
suporte legal a lei Federal 6.938/81. 

No Estado do Mato Grosso do Sul a Vigilância Sanitária (ViSa) representa o papel de Estado 
no gerenciamento dos RSS. É de responsabilidade da Vigilância Sanitária a avaliação, inspeção e 
fiscalização dos estabelecimentos geradores de RSS, e especificamente por exigir o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) e nesse devem estar estabelecidas as 
diretrizes de manejo dos RSS (BATAGHIN et al., 2016). O PGRSS é composto basicamente por 
vários procedimentos operacionais exclusivos do estabelecimento de saúde e deve ser elaborado 
conforme a RDC ANVISA nº 306/2004 (BRASIL, 2004), a Resolução CONAMA nº 358/2005 (BRASIL, 
2005) e normas do Ministério do Trabalho e Emprego (ex. NR-32). Deve ainda ser compatível com as 
normas locais relativas à coleta, ao transporte e à disposição final, estabelecidas pelos órgãos locais 
(municipais) responsáveis por essas etapas. 

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é identificar o papel das Vigilâncias Sanitárias 
Municipais (ViSas), nos municípios integrantes da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema no Estado de 
Mato Grosso do Sul, identificando as responsabilidades, as atribuições e formas de atuação junto aos 
estabelecimentos geradores de RSS dessas ViSas municipais em relação a temática resíduos de 
serviços de saúde dentro da área de estudo. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

A pesquisa foi desenvolvida na bacia hidrográfica do Rio Ivinhema, localizada entre as latitudes 
de 21° e 23°S e as longitudes de 53°30’ e 56°W, encontra-se integralmente dentro dos limites 
brasileiros na região Centro-Oeste, no Estado de Mato Grosso do Sul, fazendo fronteira com o 
Paraguai na sua porção sudoeste. Foi estabelecida dentro da Política Estadual de Recursos Hídricos, 
a Lei Estadual nº 2.406 de 2002 e orientada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos, abrangendo 
uma área de aproximadamente 46.688,75 Km

2
. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema, possui 25 municípios inseridos ao longo de sua 
extensão. Destes, 15 encontram-se integralmente inseridos na bacia hidrográfica e 10 parcialmente 
(Mapa 1). A população absoluta residente nestes 25 municípios encontra-se distribuída de forma não 
uniforme totalizando aproximadamente 675 mil pessoas (IBGE, 2010). A porção centro-sul da bacia 
hidrográfica apresenta a maior concentração populacional, especialmente por conta da cidade de 
Dourados que apresenta a maior população da unidade de gerenciamento, com quase 200 mil 
pessoas (Diagnóstico BHRI, 2014). A bacia hidrográfica apresenta a segunda maior concentração 
populacional do estado do Mato Grosso do Sul, ficando atrás somente da BHRM (bacia hidrográfica 
do Rio Miranda) que concentra cerca de 1,3 milhões de pessoas (IBGE, 2010). Embora apenas 13 
dos 25 municípios estejam totalmente inseridos na área a bacia, todos serão incluídos na pesquisa. 
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Mapa 1: Localização e municípios da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema - MS. 
 

 
Fonte: Adaptado de GONÇALVES (2008). 
 

A presente pesquisa consiste em um estudo exploratório e descritivo da situação dos RSS nos 
municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Ivinhema, através de revisão bibliográfica 
(CALDAS, 1986; SANTOS, 2012) e estudo de múltiplos casos (LAKATOS; MARCONI, 1996). Este 
último consistiu na aplicação de formulários (questionário semiestruturado) e visitas de campo junto 
aos servidores públicos, a saber, coordenadores ou agentes das vigilâncias sanitárias municipais, 
responsáveis pela questão dos RSS nos municípios da bacia hidrográfica. 
 
 
Resultados e Discussão 
 

Em 2012 houve a descentralização da atuação da ViSa Estadual, que até então era a única 
responsável pelas as ações de vigilância sanitária na questão dos Resíduos de Serviços de Saúde no 
Estado de Mato Grosso do Sul. A partir daquele momento, e com a promulgação da Resolução Nº 
105/2012/SES/MS (Regulamento Técnico para Municipalização das ações de Vigilância Sanitária no 
Estado), foram estabelecidos diferentes Níveis de Pactuação entre as esferas administrativas do poder 
público Estadual e Municipal, para atuação das Vigilâncias Sanitárias Municipais (BATAGHIN et al. 
2016). Dessa forma as Agências de Vigilâncias Sanitárias Municipais passaram a ser responsáveis por 
uma série adicional de estabelecimentos segundo o nível de pactuação estabelecido. Dentre as 
responsabilidades atribuídas as ViSas Municipais pela Resolução Nº 105/2012/SES/MS estão as 
ações relativas aos estabelecimentos geradores de RSS, segundo o nível de pactuação e o grupo de 
trabalho que a Agência da ViSa Municipal está inserida (MATO GROSSO DO SUL, 2012). 

Nos municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Ivinhema-MS, nenhuma das 
Agências de Vigilância Sanitária municipais apresentam um quadro de funcionários específicos para 
trabalhar com os estabelecimentos geradores de RSS, e apenas três municípios - Dourados, Nova 
Andradina e Ivinhema - apresentam funcionários formados na área de saúde e que acompanham as 
inspeções/fiscalizações nesses estabelecimentos geradores de RSS. Em alguns municípios (Gráfico 1) 
não existem nenhum funcionário de nível superior, contrariando o que estabelece a Resolução Nº 
105/2012/SES/MS ou mesmo sua distribuição de formação não segue o que determina essa mesma 
resolução (MATO GROSSO DO SUL, 2012). 
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Nos 25 municípios estudados existem 108 servidores trabalhando nas ViSas Municipais da 
BH-Ivinhema. Considerando o Censo do IBGE de 2010, a população dessa bacia hidrográfica é de 
675.553 habitante, significando um funcionário da ViSa para mais de 6.000 habitantes. Em alguns 
municípios a situação é ainda mais complexa, como é o caso de Ponta Porã, onde existe um 
funcionário da ViSa Municipal para cada 9.734 habitantes ou Dourados-MS onde a relação é de um 
funcionário para cada 13.000 habitantes. 
 

 
Gráfico 1: Número total e distribuição segundo o nível de formação educacional dos 
funcionários das Vigilâncias Sanitárias nos municípios pertencentes a bacia hidrográfica do Rio 
Ivinhema-MS. 
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A Resolução Nº 105/2012/SES/MS, entre outras determinações, estabeleceu as equipe 
mínima das Vigilâncias Sanitárias Municipais conforme grupo de ações estratégicas pactuadas com o 
Estado, além de indicar a composição dessas equipes, ou seja, as áreas de formação do quadro de 
funcionários segundo os níveis de pactuação estabelecidos. Entre os profissionais estão funcionários 
de: nível médio; nível superior geral; nível superior da área de saúde geral; nível superior da área de 
saúde - preferencialmente Enfermeiro, Farmacêutico e Veterinário ou Nutricionista; nível superior - 
Arquiteto ou Engenheiro Civil; ampliação da equipe com a evolução do nível de pactuação (MATO 
GROSSO DO SUL 2012). 

A legislação vigente, bem como as normativas das Agências Reguladoras, estabelece uma 
serie de atribuições as Vigilâncias Sanitárias Municipais. A respeito dos RSS e das atribuições da ViSa 
Municipal junto aos estabelecimentos geradores de RSS, a realização de inspeção e emissão do 
Alvará Sanitário, bem como a fiscalização desses estabelecimentos esteve presente como resposta 
em todos os municípios da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema-MS. Em adição, as ViSas Municipais 
atuam fazendo outras exigências dos estabelecimentos geradores de RSS: Em oito municípios as 
ViSas exigem também a contratação de uma empresa terceirizada para a coleta, tratamento e 
disposição final dos RSS. Seis ViSas exigem que os estabelecimentos geradores apresentem o 
PGRSS (Plano de Gerenciamentos dos Resíduos do Serviços de Saúde). Quatro ViSas Municipais 
fiscalizam o local de armazenamento dos RSS nos estabelecimentos geradores, devendo este estar 
de acordo com a legislação (BRASIL 2004; 2005). Três ViSas atuam na gestão dos RSS, em dois 
municípios é exigida a disposição final adequada dos RSS e em um município a ViSa exige os 
documentos de constituição empresarial dos estabelecimentos geradores. 

No âmbito de responsabilidade pela inspeção, emissão de alvará e pela fiscalização, 20 ViSas 
Municipais realizam inspeção/fiscalização uma vez ao ano, em quatro municípios essas ocorrem duas 
vezes por ano e apenas em um município ocorrem três ou mais inspeções anuais junto aos 
estabelecimentos geradores de RSS. De forma geral a frequência de inspeções coincide com a 
liberação ou renovação do Alvará Sanitário, que tem duração de um ano na totalidade dos municípios. 
Essa obrigatoriedade de Inspeção e Emissão de Alvará Sanitário pelas ViSas dos municípios da bacia 
hidrográfica foi estabelecida pela Lei nº 1.293/1992 - Código Sanitário Estadual (MATO GROSSO DO 
SUL 1992). 

A principal exigência da Resolução ANVISA RDC 306/2004, que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, determina que todos os 
estabelecimentos geradores apresentem o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde - PGRSS, e este deve nortear as ações de fiscalição junto aos estabelecimentos geradores de 
RSS (BRASIL, 2004). Os dado indicam que nos município da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema-MS, 
apenas seis ViSas Municipais exigem o PGRSS (Gráfico 2), nos outros 19 municípios não há 
exigência das ViSas para que os estabelecimentos geradores de RSS apresentem os PGRSS. Além 
disso, nos municípios onde o PGRSS é exigido, nem todos os estabelecimentos geradores de RSS 
possuem ou apresentam esses PGRSS junto as Agências de Vigilância Sanitária, e segundo os 
servidores isso não impede a emissão de Alvarás Sanitários. 

Destaca-se também que em mais de 50% dos municípios (13 cidades) da bacia hidrográfica, 
nenhum estabelecimento gerador de RSS possui ou nunca apresentou PGRSS. Em oito municípios 
apenas alguns estabelecimentos geradores de RSS possuem o PGRSS e em apenas quatro 
municípios todos os estabelecimentos geradores de RSS efetivamente possuem os Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Essa ausência de obrigatoriedade quanto aos 
PGRSS, pode estar sendo traduzida na ausência em buscar informações sobre o mesmo por parte 
dos estabelecimentos geradores de RSS, haja vista que em apenas dois municípios a existe procura 
por informações ou questionamentos sobre o PGRSS. Uma visão geral sobre a exigência, presença e 
busca de informações sobre PGRSS em cada município da bacia hidrográfica pode ser observada no 
Gráfico 2. 

O grande número de atribuições, às quais são obrigatoriedade das Vigilâncias Sanitárias 
Municipais, somadas os número reduzido de servidores e a ausência de formações educacionais 
relacionadas as temática dos resíduos de serviços de saúde pode estar relacionada com adoção de 
procedimentos que não condizem com as exigências da legislação vigente na questão dos RSS e que 
se contrapõem naquilo que preconiza a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso dos Sul. No 
entanto, esses argumentos não pode justificar a falta de atuação do poder público de forma condizente 
com a legislação, entende-se que as necessidade e demandas apresentadas pelas ViSas Municipais 
devem ser atendidas pelas instâncias administrativas superiores, dando a essas Agências as 
condições necessárias para a boa execução do trabalho. Em adição, a não aplicação das ações 
previstas na legislação por parte das Agências de Fiscalização, neste caso a atuação das ViSas 
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Municipais em relação aos estabelecimentos geradores de RSS, repercute em grades preocupações 
para sociedade, dado o grande potencial de riscos à saúde e ao meio ambiente que esse tipos de 
resíduos apresentam (SILVA; HOPPE, 2005). 

 

 
Gráfico 2: Exigência, presença e busca de informações sobre PGRSS junto as ViSas Municipais 
nos Municípios localizados na bacia hidrográfica do Rio Ivinhema-MS. 

 
 
A não aplicação das ações previstas na legislação em relação ao Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Saúde nos municípios estudados pode estar ocorrendo pela falta de informações pode 
parte dos estabelecimentos geradores de RSS sobre a necessidade e importância de se ter um 
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PGRSS condizente e em execução. Nessa bacia hidrográfica, nenhuma das agências de ViSas 
municipais possui algum canal de atendimento ao público interessado a respeito do PGRSS. Uma 
ressalva se faz em relação ao município de Dourados-MS, onde os PGRSS são aprovados 
administrativamente pelo órgão ambiental municipal (IMAN) cabendo a este órgão essa forma de 
atendimento ao público interessado. 

Nos municípios da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema-MS, de um total de 25 municípios, 
apenas em dois, as Vigilâncias Sanitárias Municipais utilizam os PGRSS em suas atividades inspeção 
e fiscalização juntos a esses estabelecimentos geradores de RSS. Nos outros 23 municípios quando 
perguntado de que maneira a ViSa Municipal fiscaliza os estabelecimentos geradores de RSS em 
relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em 11 deles os servidores da 
ViSa declaram utilizar um roteiro disponibilizado pela Vigilância Sanitária Estadual, esse roteiro é 
especifico para cada tipo de estabelecimento gerador, possuindo itens específicos e diferentes para 
cada tipo de estabelecimento, no entanto é importante salientar que o roteiro estadual, para todos os 
estabelecimentos geradores de RSS, inclui a presença do PGRSS. Em 12 municípios os agentes da 
ViSa declaram seguir outros procedimentos de fiscalização, entre estes foram descrito a utilização do 
Código de Postura do Município, o Código Sanitário Estadual ou mesmo “a experiência em fiscalizar 
esse tipo de estabelecimento”. 

Destacada a obrigatoriedade dos estabelecimentos geradores de RSS em possuírem um 
PGRSS implementado, e a necessidade de atuação dos Órgãos de Fiscalização em relação a isso, foi 
questionado a existência de fiscalização do gerenciamento interno nos estabelecimentos geradores de 
RSS pelas ViSas Municipais, conforme preconiza a Resolução ANVISA RDC 306/2004 (BRASIL, 
2004).  

Do total de municípios da bacia hidrográfica apenas um, a saber, Dourados-MS realiza a 
fiscalização dos procedimentos internos adotados nos estabelecimentos geradores de RSS. Em 10 
municípios foi identificada a realização de uma inspeção/fiscalização parcial dos procedimentos de 
gerenciamento interno, sendo que não existe uma inspeção/fiscalização detalhada dos procedimentos 
de gerenciamento interno dos estabelecimentos geradores de RSS. Em um município a ViSa destacou 
que essa inspeção/fiscalização ocorre de forma documental e nunca realizou acompanhamento do 
gerenciamento dos RSS para verificar se os procedimentos estão realmente sendo cumpridos. Em 
relação a inspeção/fiscalização dos procedimentos internos nos estabelecimentos geradores RSS, o 
resultado que mais chamou a atenção é que em mais de 50% das cidades das bacia hidrográfica (13 
municípios), não existe nenhum procedimentos de inspeção ou fiscalização quanto aos procedimentos 
internos. O gerenciamento interno dos RSS e a forma como este deve ocorrer nos estabelecimento 
geradores é defino pela Resolução ANVISA RDC 306/2004, que em seu Capítulo III define manejo dos 
RSS: “O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e 
extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final...” (BRASIL, 2004), além de apresentar, 
entre outros as formas de segregação, acondicionamento, identificação dos RSS. 
 
 
Considerações Finais 
 

A legislação na área dos RSS estabelecida em nível nacional, principalmente, pelas 
Resoluções RDC ANVISA n.º 306/2004 e CONAMA n.º 358/2005 padronizaram as normas técnicas 
referentes à classificação dos RSS e, sendo concordantes, harmonizaram a classificação dos RSS. A 
Política Nacional de Resíduos Sólidos junto ao código sanitário do Mato Grosso do Sul de 1992, 
contribui para a atuação do Estado na questão dos Resíduos de Serviços de Saúde. São de 
responsabilidade da Vigilância Sanitária a avaliação, inspeção e fiscalização dos estabelecimentos 
geradores de RSS, e especificamente por exigir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço 
de Saúde (PGRSS), onde devem estar estabelecidas as diretrizes de manejo dos RSS. Esta última 
atribuição não ocorre na maior parte dos municípios da bacia hidrográfica. 

As ViSas são responsáveis pela avaliação, inspeção e fiscalização dos estabelecimentos 
geradores de RSS, e por exigir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 
(PGRSS), esse último fato não ocorre em mais de 75% dos municípios da bacia hidrográfica. As 
ViSas municipais são responsáveis por fiscalizar todos os estabelecimentos geradores de RSS, 
exceto os que apresentam alta complexidade, ou seja, os que possuem internação de pacientes. 
Estas não apresentam uma equipe específica ou exclusiva para atuar na questão dos RSS e atuam 
com excesso de atribuições. 

A descentralização da ViSa dada pela Resolução Nº 105/2012/SES/MS, trouxe aspectos 
positivos para os estabelecimentos dos municípios, dado que Agentes Sanitários locais tendem a 
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entender melhor as realidades e características peculiares de suas cidades (MATO GROSSO DO 
SUL, 2012). No entanto, alguns aspectos tornaram-se mais difíceis, criando por vezes um isolamento 
na troca de informações ou mesmo na evolução do conhecimento. O excesso de atribuições 
designadas aos agentes das ViSas somada ao reduzido número de servidores e limitações de 
formação desses servidores e infraestrutura são fatores que compromete o bom funcionamento 
desse órgão público na área dos RSS, em certo ponto, compromete o funcionamento das mesmas, 
fazendo com que na maioria dos municípios da bacia hidrográfica os requisitos legais para os 
estabelecimentos geradores de RSS não sejam efetivamente cumpridos. Em adição, a normatização 
e fiscalização imposta pelo poder público, especialmente na área da saúde, se constituem num ponto 
fundamental para o bom funcionamento desses estabelecimentos, dessa forma poder público possui 
uma gama de funções, que visa garantir a saúde, o direito à cidadania e o bem comum de toda a 
sociedade. 
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Resumo 
A pesquisa objetivou identificar as percepções e práticas alternativas utilizadas para a saúde no 
povoado de Ponta do Mangue, Barreirinhas – MA. Utilizou-se o métodoqualitativo, como investigação 
social para compreender as representações simbólicas sobre saúde e doença.Foi realizado trabalho 
de campo e utilizou-se a técnica da observação participante, na qual os pesquisadores participam da 
vida dos observados e entrevistou-se uma líder comunitária. A saúde é compreendida como o bem 
mais importante da vida; e a doença é causada pelo alimento com hormônio; daí os cuidados com a 
alimentação é um condicionante para se viver bem. Existem vários mitos e crendices em relação ao 
período gestacional e as parteiras tradicionais ainda atuam no lugar. Observou-se que as plantas 
medicinais e a religiosidade são muito utilizadas na cura a determinados agravos. A comunidade 
enfrenta dificuldades para acesso aos serviços básicos de saúde pública e nos casos mais graves de 
doença o atendimento é realizado na sede de Barreirinhas e/ou São Luís. O sistema público de saúde 
revela as suas fragilidades; persistem os direitos primordiais pendentes, como o acesso aos serviços 
de saúde.Destaca-se a integração e equilíbrio entre a comunidade e o ambiente do seu entorno, e o 
sentido de pertencimento ao lugar é muito marcante. 
 
Palavras chave:Comunidade Tradicional. Ponta do Mangue. Saúde e Doença. 

 
 

Abstract 
The research aimed to identify the perceptions and alternative practices used for health in the vilageof 
Ponta do Mangue, Barreirinhas - MA. The qualitative method was used as a social investigation to 
understand the symbolic representations about health and disease. Fieldwork was carried out and the 
participant observation technique was used, in which researchers participated in the lives of those 
observed and interviewed a community leader. Health is understood as the most important good of 
life; and the disease is caused by food with hormone; hence the care with food is a conditioning to live 
well. There are several myths and beliefs regarding the gestation period and traditional midwives still 
act in place. It was observed that medicinal plants and religiosity are very used in curing certain 
diseases. The community faces difficulties in accessing basic public health services and in the most 
severe cases, the treatmentis providedinBarreirinhas and/or São Luís headquarters. The public health 
system reveals its weaknesses; outstanding primary rights persist such as access to health services. It 
stands out the integration and balance between the community and the environment of its 
surroundings, and the sense of belonging to the place is very striking. 
 
Key words: Traditional Community. Ponta do Mangue. Health and disease. 
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Introdução 
 

A partir da concepção de saúde, estabelecida em 1948 pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), definida como o pleno estado de bem-estar físico, mental e social, compreende-se que a 
saúde das sociedades está diretamente relacionada com o seu entorno, ou seja, com o ambiente. Os 
fatores naturais externos ao homem, tanto bióticos quanto abióticos que nos condiciona a processos 
de adaptação e conforto, estes somados ao desequilíbrio ambiental advindo das intervenções 
antrópicas influencia diretamente nos processos de saúde das populações (SORRE, 1984; 
GATRELL, 2002; GUMARÃES, 2015). Por mais que a visão de saúde tenha se ampliado cada vez 
mais, em especial no que concerne em sua ligação direta com a dinâmica social e ambiental, sua 
concepção conceitual nem sempre foi assim, seu entendimento se modificou de acordo com os 
processos de desenvolvimento sociocultural.  

Assim, no decorrer da história do mundo Ocidental, à medida que as populações criaram 
novas relações com o meio

245
, gerando desequilíbrios ambientais e uma natureza transformada, 

produtora de novas enfermidades, criou-se a necessidade de estudos que levassem em consideração 
o ambiente como produtor dos processos de saúde e doença. No Brasil, somente a partir das 
décadas de 80 e 90 do último século, o retorno de pensamentos com abordagens mais holísticas 
ganhou maior destaque (CASTRO, 1983; FORATTINI, 1992; MINAYO 2002). Atualmente é 
indispensável pensar em promoção da saúde, sem uma visão que inclua aspectos ligados ao 
ambiente, conforme Ribeiro (1998, p. 01) “o homem se encontra em equilíbrio dinâmico com o 
ambiente local (social e físico), as mudanças no ambiente alteram este equilíbrio e ocasionam o 
surgimento de novos padrões de saúde e de distribuição de doenças”. 

Um dos elementos que impulsionaram um olhar mais multicausal para com os agravos em 
saúde, foi a crise da Medicina Moderna que não conseguiu sanar todos os seus enfrentamentos em 
saúde, para alguns autores, ela criou as condições para novas enfermidades que são mais difíceis de 
controlar. Segundo Foucault (1998, p.17), “o hospital é um lugar artificial em que a doença, 
transplantada, corre o risco de perder seu aspecto essencial... seu lugar natural deve ser o mesmo da 
vida, na família”. 

Ainda segundo Foucault (1998), deve ser observado que desde a abertura dos corpos para a 
medicina moderna, foi reforçada a noção de que a doença se retirava para uma intimidade cada vez 
mais inacessível do espaço interno do corpo humano. A procura da doença conformou, assim, uma 
penetração cada vez mais profunda nos corpos, a maneira de um zoom exploratório que prossegue 
nos dias de hoje, amparado pela tecnologia moderna, em busca do elemento universal da criação 
que possibilite a compreensão da vida e o domínio sobre a morte. Esta visão não compreendia a 
importância dos estudos de caráter multi-interdisciplinar que se dediquem as correlações entre os 
elementos naturais do ambiente com os elementos sociais das populações. Considerados atualmente 
indispensáveis para uma análise mais qualitativa, importantes na geração de resultados mais 
efetivos. 

Sobre as concepções de saúde e doença atuais, mesmo que a medicina e as outras ciências 
tenham evoluído no que condizem com as questões ligadas às enfermidades, alguns aspectos de 
caráter religioso, crendices, maldições ou castigos divinos ainda hoje revestem essas 
representações. O medo e a culpabilidade sempre participaram da relação do ser humano com a 
doença, conformando permanências culturais. Estes aspectos resistem entre crenças ainda 
existentes que cultuam a pureza como uma ligação rigorosa e permanente ao primitivo tanto por um 
isolamento dos costumes atuais, como mesclados na cultura geral de nosso tempo. 

Em comunidades tradicionais, é possível identificar estes como outros elementos que não 
foram revestidos pela sociedade urbana, advinda de um intenso processo de desenvolvimento 
tecnificado. Os setores da saúde também obedeceram ao longo dos anos, os ideais advindos da 
Modernidade, não levando em consideração práticas em saúde bem-sucedidas, somente observada 
em comunidades tradicionais.  A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (PNPCT), instituída no Brasil, em 2007, definiu povos e comunidades 
tradicionais como: 

 

                                                           
245

No sentido mais amplo, o conceito de meio nesta pesquisa será referido como meio geográfico, um espaço 
marcado pela combinação homogênea de características naturais, sociais, econômicas e culturais. O homem como parte 
integrante constitui-se também como agente que modifica, reordena e o explora o seu entorno. O meio geográfico será exposto 
como a síntese entre o meio físico e o espaço humano (BAUD et al. 1997).  
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Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). 
 

Cabe destacar que a supracitada política, além de definir o que é uma comunidade tradicional 
e o seu território

246
, traz em seus objetivos o reconhecimento, a proteção e a promoção sobre os 

conhecimentos e práticas que as comunidades utilizam, dentre as quais, enfatizamos aqui as práticas 
em saúde.  

Neste sentido, pensar ou entender a saúde sob a lógica das comunidades tradicionais nos 
condiciona a refletir sobre os modos de produção e de configuração dos cenários urbanos, geradores 
de desigualdades e consequentemente de espaços nocivos a promoção da qualidade de vida de uma 
grande parcela da população. 

Assim, se por um lado há até o momento uma visão ainda limitada das práticas saudáveis 
estabelecidas pelas comunidades tradicionais, por outro, cresceram as necessidades de se 
estabelecer políticas de saúde mais eficazes, em específico, que busquem medidas mais integrativas 
e alternativas, com olhares para o ambiente, dentre outros aspectos além da investigação clínica 
habitual. Cresce, sobretudo, o reconhecimento e a valoração das demais práticas de saúde, 
culturalmente exercidas. 

No Brasil, esse crescimento consolidou-se com a publicação, em 2006, da Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), criada tendo como campo o sistema médicos e 
terapêuticos complexos, reconhecendo assim as práticas da: Acupuntura, Homeopatia, Plantas 
Medicinais e Fitoterapia, Termalismo-Crenoterapia e MedicinaAntroposófica (BRASIL, 2006). De 
maneira ampla, a institucionalização da PNPIC, constituiu o (re)conhecimento das outras práticas 
médicas que milenarmente continuaram sendo praticadas, independe da medicina clinica.  

Destarte, a promulgação das duas políticas PNPIC, em 2006, e PNPCT, em 2007, coadunam 
para repensar as práticas médicas, conservação da natureza e conhecimentos tradicionais. Ambas as 
legislações, subsidiaram a proposta metodológica deste capitulo, na perspectiva de entender as 
práticas de saúde utilizada no povoado de Ponta do Mangue, sobretudo na prática da farmacopéia da 
comunidade.  

Algumas pesquisas já realizadas na árearealizadas por Pereira; Louzeiro; Ribeiro (2015) e 
Soares, Costa, Passos (2015) com recortes sobre questões ambientais e socioeconômicas 
evidenciaram que os grupos populacionais ou comunidades tradicionais que vivem no entorno do 
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses apresentam modos de vidas mediados pelos seus 
territórios. Castro (2012, p.202) pesquisando as comunidades ou povoados do Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses (PNLM), afirma que a principal atividade que liga o homem ao território é a 
subsistência, que é também a base simbólica e cultural dos lugares visitados. Descreve ainda que “as 
relações diretas com a natureza nestes territórios possibilitaram o uso de ervas, raízes, frutos e flores 
na farmacopeia local”.Assim sendo, a pesquisa objetivou identificar as percepções e práticas 
alternativasutilizada para a saúde no povoado de Ponta do Mangue, Barreirinhas – MA 
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

Para melhor compreender os hábitos e práticas relacionados à saúde em Ponta do Mangue, 
buscou-se como base a pesquisa qualitativa em saúde que representa uma investigação social para 
compreender os grupos sociais e suas interações com as instituições, suas histórias e suas 
representações simbólicas. A pesquisa social em saúde, “trata-se de investigações que tratam o 
fenômeno saúde/doença, de sua representação pelos vários atores que atuam no campo: as 
instituições políticas e de serviços e os profissionais e os usuários” (MINAYO, 2007, p.47). 

Foi realizado trabalho de campo e utilizou-se a técnica da observação participante, no qual os 
pesquisadores participam da vida dos observados (MINAYO, 2007). Realizou-se entrevista na 

                                                           
246 “Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e 

comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos 

povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem osArts. 231 da Constituição e o 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e demais regulamentações” (BRASIL, 2007). 
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residência de uma líder comunitária, quando foi possível entender melhor seus hábitos e vivências, 
bem como todos os condicionantes ambientais e sociais do povoado. 
 
 
Caracterização da Área de Estudo 
 

Ponta do Mangue é uma pequena comunidade instalada na área nordeste do campo de 
dunas móveis que foi constituído como Unidade de Conservação Federal nomeada Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses, com existência estimada de 150 anos, com base nos depoimentos dos 
seus primeiros moradores (FEITOSA, SOUZA, 2015). 

A povoação se localiza próximo à linha do Equador, com base nas seguintes coordenadas 
geográficas: 2º44’39” de latitude sul e 42º21’11” de longitude oeste, estando situada ao sul do Canto 
de Atins, ao norte da cidade de Barreirinhas, o oeste da povoação de Atins e a leste do campo de 
dunas dos Lençóis Maranhenses (FEITOSA, SOUZA, 2015). 

 
Figura 01: Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Google Earth. 
Elaboração, MARQUES, L. R., 2017. 

 
O acesso ao povoado pode ser feito a partir da cidade de Barreirinhas, por terra e via fluvial. 

Por terra, atravessa-se o rio Preguiças, seguindo por cerca de 20 quilômetros num percurso de duas 
horas e meia em estrada arenosa [...]. Para acesso por via fluvial, segue-se o curso do rio Preguiças 
em toda sua extensão, utilizando-se lanchas motorizadas, até o povoado de Atins na foz do rio, de 
onde se tem a opção de tomar um carro ou cavalo, um Toyota fretado ou ir a pé, percorrendo-se mais 
de 6 km (FEITOSA; SOUZA, 2015).  

Ponta do Mangue é uma das comunidades tradicionais inseridas do PNLM que juntamente 
com as demais enfrenta as dificuldades de se firmar no seu território frente as constantes pressões 
para deixarem o local por estar localizado dentro de uma unidade de conservação, ainda que seus 
modos de vida não impactem negativamente o ambiente e lá estarem desde antes a criação do 
parque. 
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Foto 01: Principais transportes utilizados para acesso a comunidade de Ponta do Mangue. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2015. 

 
 

Entrevista com a líder comunitária 
 

As concepções de saúde sempre refletiram as conjunturas coletivas, conforme o tempo e a 
cultura; mas, há em comum a saúde como o estado mais desejável, ao contrário do seu oposto, a 
doença. A saúde como bem mais importante da vida, no dizer de “Dona Maria” (Foto 02), “[...] a 
saúde é a primeira coisa que a gente tem na nossa vida. A coisa mais importante pra nós viver, pra 
nós ter e viver feliz é com saúde, ou você diz que não é? Saúde é tudo pra gente, a saúde é tudo 
[...]”. 

Os cuidados com a alimentação são interpretados como a primeira forma para cuidar e ter 
saúde. “[...] é cuidado muito grande com o que nós vamos procurar comer e que vai ficar aqui (se 
referindo ao estômago)”. Para ela, a alimentação é a base da saúde “[...] alimentação é a saúde”. 

A contaminação dos alimentos, através dos hormônios, é motivo de preocupação, para “Dona 
Maria”: 

 
“[...] não é outra coisa não porque a alimentação que vai pra dentro e 
acumula [...] Entonce é o tipo de coisa que eu acho também que prejudica 
muito a alimentação também tem muito amonico dentro da alimentação que 
tá vindo hoje através dessas empresas e a gente come porque é do 
mercado [...]”. 

Se por um lado os alimentos são a saúde, por outro, eles também podem ocasionar doenças, 
pois neles está a origem de ambos. Quando questionada sobre o que é a doença: 
 

“[...] A doença? A doença hoje pra mim é a contaminação dos alimentos que 
é tudo cheio de armonico, hoje até o nosso tempero, nosso tomate, nossa 
verdura, tudo chega no mercado de Barreirinhas que é a nossa cidade, tudo 
é cheio de armonico, é o tomate, é o pimentão, é tudo, é tudo enquanto 
[...]”. 
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Foto 02: A líder comunitária de Ponta do Mangue, dona Maria, na cozinha de sua casa. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2015. 

 
Ainda para a líder comunitária, as mulheres deveriam se preocupar com o que comem 

durante o período de gravidez, pois assim, estariam cuidando da saúde de seus futuros filhos. 
 

“[...] A geração que já nasce agora, já é doente, já nasce doente, porque 
quando você ver uma criança nascer lá o médico já manda não sei pra onde 
pra lá porque já tá com não sei quê que vem da mãe, não é não? Então a 
mãe come tudo enquanto da gravidez e quem engole doença comeu a 
doença. Eu tenho assim essa ideia comigo”. 

Os mitos e crendices em relação ao período gestacional das mulheres ainda é muito presente 
no pensamento da entrevistada, além dos alimentos, vários comportamentos das gestantes podem 
interferir até na hora do parto.  “[...] mulher grávida não pode sentar em batente

247
, que a placenta 

custa nascer, essa é verdade, tô dizendo pra você que é verdade, mulher grávida é muito cheia de 
ciência, é”. Como ilustração, afirmou que quando a mulher grávida se alimenta e caminha, ao mesmo 
tempo, a criança pode nascer com o cordão umbilical comprido e enrolado no pescoço.  

As parteiras tradicionais sãomuito utilizadas nas comunidades, especificamente em Ponta do 
Mangue, como a própria entrevistada que já fez diversos partos e considera ser um “dom”. “[...] tem 
parteira nativa, parteira leiga que é daqui tem as suas experiências, gente conhece, a gente tem o 
dom, porque se eu disser assim:‘minha filha vai pra Barreirinhas que aqui você não tem condição de 
ter seu filho’, ela pode ir que aqui ela não tem [...]”. 

O uso das plantas medicinais como conhecimento tradicional, é uma das práticas curativas 
mais usadas e com reconhecido pertencimento. A líder comunitária afirmou que: “[...] A medicina 
nativa, que é nossa, essa que é a medicina. [...] É mastruz

248
, é jambu

249
, malva do reino

250
, do meu 

canteiro sabe? Que eu planto. É jambu, malva do reino, é couve
251

, porque o suco do couve pra quem 
tem gastrite pode passar no liquidificador com leite e tomar, sara..viu?! [...]”. 

                                                           
247

A expressão “batente” é utilizada regionalmente para designar a parte inferior do piso da entrada de uma porta ou janela da 
casa. Portanto, as grávidas não deveriam sentar nesses lugares.  
248

ChenopodiumambrosioidesL.;  
249

SpilanthesoleraceaL. 
250

 Malva sylvestris L. 
251

BrassicaoleraceaL. var.acephalaD.C 
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As plantas medicinais são usadas dependendo do tipo de problema de saúde, conforme o 
relato de “Dona Maria”, dentre as quais se destacam: “[...] gengibre

252
 amarelo e ardoso é bom pra 

gripe. [...] a cana-da-índia
253

 é bom também pra rins [...] a folha da ata
254

 pra coceira; a folha do 
araticum

255
 pro coração que esse aí e ulça (ulcera); a folha da amêndoa

256
 pra ulça (ulcera) também é 

boa [...]”. 
Quando questionada sobre qual a sua preferência entre “plantas medicinais” e “remédios da 

farmácia”, afirmou que prefere a primeira e em última instância recorre à segunda. “[...] eu só vou pra 
farmácia quando é coisa grave [...]”. Fora esses eventos mais sérios, a entrevistada afirmou resolver 
vários problemas de saúde com chás, mel e mesmo água da chuva. 

É interessante registrar o relato sobre o uso da água da chuva, pois, segundo “Dona Maria” é 
um ótimo remédio para dores de cabeça. A coleta é realizada na sexta-feira da semana santa, colhe-
se a água em uma panela e a partir desse dia, espera-se completar quarenta dias. Pode-se guardar 
essa água em uma garrafa e usá-la sempre que precisar. 

 
“É água da chuva da sexta-feira da Paixão da hora que Cristo morreu. 
Crucificaram Jesus. Você pode botar na sua cabeça [...] molha a cabeça. 
Tem que respeitar que aquela dor todinha vai passar, chega o corpo 
esfria.... A gente tem essa tradição como sangue de Jesus”. 
 

Outro produto usado e considerado importante é o mel produzido artesanalmente nos 
“cortiços” da residência da entrevistada: “[...] outra coisa que nós temos importante que é nativo e que 
é bom e que é caro, é o mel [...]”. Ela relatou como deve ser usado, pois depois de coletado o mel é 
adicionado à cebola branca

257
, bem amassada, tornando-se assim um remédio para a tosse e gripe. 

“[...] Isso aqui, cebola branca, outro remédio pra tosse, a gripe, cebola branca com mel, quando não 
tem mel a gente bota óleo de cozinha. Pisa a cebola bem pisadinha [...]”. 

Quando questionada sobre qual o maior problema para a saúde dos moradores de Ponta do 
Mangue, ela afirma ser a distância para o acesso aos serviços de saúde, pois o atendimento mais 
próximo fica no povoado de Atins ou mesmo em Barreirinhas

258
 (Figura 01), bem como, o fato de não 

ter Agentes de Saúde do Programa Estratégia da Família. “[...] é, pra saúde é o maior problema, que 
aqui não tem agente de saúde aqui, no próprio lugar nós não tem, nós ocupa os outros lá do Atins, 
porque o agente de saúde é do Atins. [...] vocês já pensaram que nós mora uma distância dessa e o 
agente de saúde no Atins? Vocês não acham que é uma coisa esquisita? Pois é, nosso agente de 
saúde é do Atins. [...]”. 

Relatou que já foi chamada pela promotoria de justiça para depor sobre a ausência de 
Agentes de Saúde em Ponta do Mangue e indicou que três vezes por semana seria o necessário 
para as visitas dos agentes. Entretanto, as visitas acontecem, às vezes uma vez, “[...] tem vez que ele 
não vem nenhuma vez e tem vez que passa 3 meses sem vim, é assim [...]”. Quando ocorrem fatos 
mais graves, os doentes são encaminhados para Atins e de lá para Barreirinhas e todos os custos 
financeiros fica por conta das famílias: “[...] vai pro posto eles enviam na mesma hora pra 
Barreirinhas, então pega o carro aqui logo, é dono do seu paciente, segue logo ligeiro, eu faço é 
assim, assim que é”. Afirmou ainda que, em média, um carro para levar um doente, custa em torno de 
trezentos reais, e esse valor o pobre não tem. 

“Dona Maria” ou “Dona Maria do Celso” (Foto 02), como é conhecida, é moradora há mais de 
sessenta anos de Ponta do Mangue, sabe muito bem sobre a realidade do seu povo. Conhece as 
tradições que foram sendo repassadas de geração para geração. Suas experiências sobre as 
práticas de saúde, plantas medicinais e o dom de ser parteira, foram adquiridos através de seus 
ancestrais. 
 

 

                                                           
252

ZingiberofficinaleRoscoe 
253

Costusspicatus(Jacq.) Sw 
254

Annonasquamosa L. 
255

Annonacrassiflora Mart. 
256

Terminaliacatappa L. 
257

Alliumascalonicum L 
258

 As distâncias entre Ponta do Mangue são de aproximadamente: Barreirinhas (20Km) eAtins (6Km). Os deslocamentos são 
realizados somente em carros tracionados ou quadriciclos, considerando as extensas áreas de dunas e restingas. As 
características físicas tornam as viagens demoradas e onerosas para a maioria das pessoas doentes que precisam de 
atendimento médico com urgência ou emergência; ou ainda para as consultas rotineiras. 
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Considerações Finais 

Após os relatos da nossa informante e através da observação durante a pesquisa foi possível 
entender melhor suas práticas e vivências, todos os condicionantes ambientais e sociais do povoado. 
São as práticas tradicionais em saúde que ajudam e mantém a salvo a vida de muitos moradores do 
lugar. 

Muitas plantas medicinais são utilizadas como forma de manter o conhecimento tradicional 
vivo, passado de geração em geração; mas, sobretudo como medida alternativa e/ou paliativas para 
suprir a ausência da medicina dita moderna. Afirmar que a “saúde é tudo pra gente”, revela o 
tradicional pensamento sobre o bem mais desejável da vida, ter saúde. A frase de “Dona Maria” nos 
alvitrou More (2008, p.80) “[...] todos concordam que a saúde é um prazer soberano”.  

Embora o foco da investigação tenha sido as práticas alternativas e percepções de saúde, 
observamos como há integração e equilíbrio entre a comunidade e o ambiente do seu entorno; o 
sentido de pertencimento é muito marcante. Para Castro (2012, p.221), Ponta do Mangue está entre 
as comunidades com “[...] maior vínculo com o simbólico e a natureza”. Assim, o conceito de território, 
conforme preconiza a PNPCT, como “os espaços necessários a reprodução cultural, social e 
econômica dos povos e comunidades tradicionais”, está bem caracterizado em Ponta do Mangue. O 
que utilizam de território é exatamente o necessário, o que consomem, em termos de recursos 
naturais é ambientalmente equilibrado.  

Conhecer as práticas de saúde em Ponta do Mangue nos fez refletir sobre as nossas práticas 
urbanas, geradores de desigualdades e consequentemente de espaços e pessoas doentes. 
Parafraseando Minc (1994, p.122), “a grande cidade é como um organismo vivo gravemente 
enfermo”; se contrapõe ao território sadio e, ainda equilibrado, da comunidade observada. Os seus 
moradores vivem como uma comunidade sustentável ambientalmente.  

Ponta do Mangue, como outros rincões brasileiros, mantém seus moradores com a calmaria 
que lhes é peculiar e ao mesmo tempo com desafios diários. Talvez manter a sua identidade territorial 
seja a mais eminente, haja vista todas as transformações advindas com as práticas do turismo e/ou 
com a política protecionista imposta com a criação do PNLM. Desse modo, como afirmou Castro 
(2012), as unidades de conservação nas quais as territorialidades do lugar não são consideradas, 
podem causar conflitos e desterritorialização dos espaços. 

O acesso aos serviços de saúde pode ser considerado outro grande desafio imposto aos 
moradores. Serviços básicos como os promovidos pela Estratégia Saúde da Família, através dos 
Agentes Comunitários, não estão presente, o mais próximo está em Atins, distante em torno de 6Km; 
e os serviços de saúde mais especializados em Barreirinhas ou mesmo São Luís. O sistema público 
de saúde revela as suas fragilidades; como persistem os direitos primordiais pendentes, como o 
acesso aos serviços de saúde. 

Para nós, a característica mais marcante em Ponta do Mangue é a integração entre o homem 
e a natureza, tão esquecida nas nossas práticas cotidianas e na busca incessantes de outros valores 
materiais. Talvez por isso, os moradores de lá possam ser comparados aos “Utopianos”. Pois, 
parafraseando novamente More (2008, p.71): 

 
A natureza não deu ao ouro e à prata virtude, cuja falta tenha 
inconvenientes para o homem, e foi a loucura humana que lhes deu grande 
valor, pela sua raridade. A natureza, pelo contrário, como mãe previdente e 
amante, oferece a descoberto as coisas melhores e mais necessária: o ar, a 
água e o próprio solo. E esconde no seu seio os produtos vãos e inúteis. 
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Resumo 
O bairro Jardim Industriário está localizado na região sul da cidade de Cuiabá-MT.  Apresenta vários 
problemas em seu espaço físico e social, prejudicando a qualidade de vida dos moradores. A 
pesquisa tem por objetivo levar até o conhecimento dos alunos da Escola Estadual Pascoal Ramos, e 
moradores do bairro Jardim Industriário os possíveis resultados da pesquisa sobre os tipos de 
doenças que estão sendo desenvolvidas no bairro, provocadas no ambiente, pela interferência 
humana. Algumas estão tornando-se epidemias. Este artigo é parte da pesquisa da monografia de 
Graduação em Geografia realizada no ano de 2016 pela Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT). Para essa pesquisa foram selecionadas bibliografias de autores que contemplam a relação 
entre a sociedade e a natureza. Foram realizadas coletas de materiais para análises, informações de 
moradores do bairro jardim Industriário, coleta de dados da Unidade de Saúde, e aplicação de 
questionários aos alunos da Escola Estadual Pascoal Ramos. Considerou-se que vários tipos de 
doenças estão sendo transmitidas as pessoas, vindos pelos acúmulos de lixo na região, ou 
contaminações do solo, isto pela falta de redes de esgoto, ou alguns moradores acabam não 
colaborando com os cuidados que devem ter com o ambiente.  É importante que moradores e os 
alunos da Escola Estadual Pascoal Ramos, sejam melhor informados e esclarecidos sobre conceitos 
do saneamento ambiental. E que os agentes responsáveis pela administração pública, venham 
realizar melhores planejamentos na realização dos investimentos na infraestrutura física nessa 
região, principalmente na construção de redes de esgoto. 
 
Palavras chave: Rede de Esgoto, Saúde, bairro Jardim Industriário. 

 
 
Abstract 
The neighborhood Jardim Industriário is located in the southern region of the city of Cuiabá-MT. It 
presents several problems in its physical and social space damaging the quality of life of the residents. 
The research aims to bring to the knowledge of the students of the State School Pascoal Ramos and 
residents of the neighborhood Jardim Industriário the possible results of the research on the types of 
diseases that are being developed in the neighborhood provoked in the environment by human 
interference. Some are becoming epidemics. This article is part of the research of the monograph of 
Graduation in Geography realized in the year 2016 by the Federal University of Mato Grosso (UFMT). 
For this research were selected bibliographies of authors that contemplate the relationship between 
society and nature. We collected material for analysis information of residents of the neighborhood 
Jardim Industriário data collection of the Health Unit and application of questionnaires to the students 
of the State School Pascoal Ramos. It was considered that several types of diseases are being 
transmitted to people due to accumulations of garbage in the region or soil contaminations, due to the 
lack of sewage networks or some residents do not collaborate with the care they must have with the 
environment. It is important that residents and students of Pascoal Ramos State School be better 
informed and clarified about environmental sanitation concepts. And that the agents in charge of the 
public administration come to realize better plans in the realization of the investments in the physical 
infrastructure in that region mainly in the construction of sewage networks. 
 
Key words: Sewage Network, Health, Industrialist Jardim. 
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Introdução 
 

A relação de harmonia entre a sociedade e a natureza é fundamental para sua sobrevivência. 
Pois o homem faz parte da natureza. E para fortalecer essa relação, informações sobre os cuidados 
ambientais são necessários, e cabe a responsabilidade dos órgãos governamentais, e da população 
em geral, incluindo a participação de crianças e estudantes.  

Trabalhos de informações se fazem importante para amenizar os problemas que são 
ocasionados pela não preservação ambiental, fatos que acabam refletindo na vida das pessoas. Nas 
últimas décadas fenômenos ambientais vêm apresentando consequências sociais, culturais, e de 
saúde, gerando desconforto na vida das pessoas.  

Um dos problemas ambientais que encontramos nos dias de hoje, é a falta do saneamento 
básico.  Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) saneamento básico é o gerenciamento ou 
controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos ao homem prejudicando seu bem-
estar - físico social e mental. 

No Brasil encontramos conceitos de saneamento ambiental, sendo um conjunto de medidas 
que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente, prevenindo doenças, e contribuindo 
para melhorar a saúde das pessoas. Nesse sentido a Geografia da Saúde aponta para as doenças 
que são transmitidas as pessoas, derivados pela falta de cuidados com o ambiente físico e social.  

O bairro jardim industriário I, localizado na região sul da cidade de Cuiabá-MT, é uma região 
que apresenta essa problemática em sua infraestrutura, que é a falta de saneamento ambiental, em 
especial à falta da rede de esgoto, pois o sistema de armazenamento do líquido que chega às 
residências, depois de usado é guardado nos sistemas de fossas rudimentares (ou fossas negras), 
questões que geram diversas consequências ao ambiente trazendo contaminações diversas, no solo, 
na água, e alimentos que são produzidos na região, com isso prejudicando a saúde dos moradores. 
Segundo Dutra (2011) Os indivíduos e as comunidades devem ter a oportunidade de viver em 
ambientes mais saudáveis, ter uma melhor qualidade de vida.  

Os problemas de saúde, gerados pela falta de saneamento ambiental não é algo novo, o 
Brasil é um país que há décadas enfrenta diversas dificuldades quanto a isso. Talvez se houvesse 
melhores planejamentos nas políticas públicas em infraestrutura, áreas educacionais, e maiores 
esclarecimentos às sociedades, os governos teriam menores gastos com a saúde pública.  

A pesquisa teve por objetivo levantar os problemas de saúde dos moradores do bairro Jardim 
Industriário I, causados pela falta do saneamento ambiental. E esclarecer a essas pessoas sobre os 
conceitos ambientais, e os cuidados que se devem ter. Todas as informações serão transmitidas a 
esses moradores junto com os alunos da escola Estadual Pascoal Ramos. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram usados três momentos específicos de 
trabalho: 

Levantamentos bibliográficos no contexto da Geografia da Saúde, e a relação da falta do 
saneamento básico com a saúde das pessoas que moram em Mato Grosso. Sendo pesquisados 
documentos que forneceram informações consistentes sobre os dados da infraestrutura do bairro 
Jardim Industriário I, também foram elaborados relatórios da Policlínica do bairro dos casos de 
doenças que ocorreram com mais frequência nas pessoas, como diarreias, infecções de pele, e 
doenças causadas por vetores. 

Foram feitas coletas de materiais do solo na região, enviadas para análises de possíveis 
contaminações. Os materiais coletados foram um fruto, uma porção de terra, e água, para análises 
das contaminações geradas pela falta de saneamento básico. A coleta da água foi feita em um poço 
artesiano. Localizado na área central do bairro Jardim Industriário I, chamamos de ponto número um 
(PN01). A coleta da terra para análise foi extraída de outro ponto do bairro, definido por ponto número 
dois (PN02). A coleta da terra terá aproximadamente 50 cm da superfície do solo. E o fruto coletado 
foi uma manga, devido à quantidade existente na região, sendo que é bastante consumida pelos 
moradores e principalmente por crianças. A coleta do fruto foi feita próxima a Escola Estadual 
Pascoal Ramos. A análise dos materiais coletados será realizada pela Empresa Analítica, (Ciência e 
Tecnologia) localizada na Avenida Fernando Corrêa Da Costa em Cuiabá-MT. Todos os materiais 
foram correlacionados com as possíveis contaminações e analisados com os problemas de saúde, 
registrados na policlínica do bairro Jardim Industriário I;  

A pesquisa contou com a presença da comunidade do bairro, com informações levantadas 
junto a esses moradores, como entrevistas, imagens fotográficas, questionários com alunos da 
Escola Estadual Pascoal Ramos. Os resultados obtidos serão transmitidos para os alunos da Escola 
Estadual Pascoal Ramos, e familiares que participaram do questionamento, e moradores do bairro 
que tiveram participação, e assim fazer possíveis esclarecimentos apresentando os resultados.  
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Geografia da Saúde 
 

Ainda na idade antiga, filósofos e viajantes daquele período buscavam conhecer outras 
regiões, e entender as formas do planeta terra. Os viajantes já estavam fazendo o uso do que hoje é 
a Geografia. Em suas viagens costumavam descrever suas rotas e a desenhar as paisagens, o que 
auxiliava outros viajantes a seguirem e fazer a identificação de seus caminhos. Os filósofos nesse 
período já estavam buscando um entendimento lógico para os fenômenos naturais.   

Desde então já era percebida a construção de mapas através da descrição dos espaços e as 
paisagens. Esse processo também contribuiu para no século XIX a Geografia tornar-se uma ciência, 
produzindo novas correntes de pensamentos e conceitos dentro das suas categorias de analises.   
Segundo Cavalcanti (1998) faz uma reflexão sobre a sociedade e a natureza e vem nos dizer que é 
um processo amplo e complexo. E que a Geografia passou por vários processos de transformação. 
Durante o século XIX os conceitos clássicos do espaço eram vistos por duas correntes de 
pensamentos, o determinismo conceituado por Friedrich Ratzel (1844-1904) “o homem era 
determinado pelo ambiente natural”, e o possibilismo de Paul Vidal de La Blache (1845-1918) “a 
natureza como possibilidade à existência humana”. Em uma visão mais moderna a Geografia 
fundamentou outras concepções sobre a natureza, trabalhando novos conceitos entre a sociedade e 
a natureza.  

Sobre a Geografia da Saúde Existem alguns relatos que na antiguidade o filósofo Hipócrates 
(460 a.C.-377 a.C.) que também foi médico, fez algumas observações sobre a relação de doenças 
que eram transmitidas as pessoas. Para Hipócrates, as doenças estavam igualmente relacionadas ao 
meio ambiente, ao clima, a uma determinada raça e à alimentação. Foi considerado o pai da 
Medicina, e o mais célebre médico da Antiguidade e o iniciador da observação clínica.  

Mas o primeiro indício de que se tem notícia do que podemos entender por Geografia da 
Saúde se deu durante o ano de 1854, quando um surto de cólera estava dizimando a população de 
Londres.  

Segundo Peiter (2005) a constituição dos saberes em Geografia da Saúde se inicia a partir 
dos primeiros registros sobre as variações da saúde e de populações em diferentes lugares, feitos 
por médicos quando estes começaram a viajar. Antes do nascimento da Geografia da Saúde o termo 
utilizado era a Geografia Médica. A medicina não é uma ciência moderna. A eles devem as primeiras 
descrições sobre as cidades e suas populações, ainda na Grécia Antiga, cinco séculos antes de 
cristo. (PEITER, 2005. Apud Armostrong1983) 

Ainda segundo Peiter (2005) até meados do século XIX a Geografia da Saúde era dominada 
por médicos, por isso, na época, utilizava-se a nomenclatura de Geografia Médica. O interesse 
desses profissionais pelo espaço se dava em decorrência do desconhecimento dos agentes 
etiológicos microbianos das doenças como vírus e bactérias, por isso eles buscavam informações no 
ambiente físico (clima, temperatura, relevo, vegetação, etc.) para suas práticas no diagnóstico e 
tratamento das doenças.  
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) doenças é a falta da ausência de saúde. A palavra 
doença é oriunda do termo em latim dolentia que significa “sentir ou causar dor, afligir-se, amargurar-
se”. Existem outras definições para a palavra “doenças” como manifestações patológicas em nosso 
organismo. Que podem ser associadas a sintomas específicos, levando o indivíduo a se privar-se do 
desempenho físico, emocionais e mentais.   

No Brasil os casos de doenças são dos mais diversos tipos, envolvem vários fatores. A 
extensão territorial, pela diversidade climática, problemas econômicos e culturais. Os fatores 
climáticos favorecem a proliferação dos insetos, que dependem da umidade e temperaturas elevadas 
para reproduzirem seus óvulos.  As doenças tropicais ainda continuam sendo manifestadas nos 
países mais pobres dos trópicos, pois as condições de atendimento pelos órgãos públicos são 
precárias, e não contam com medidas de prevenção, fato que também existe a resistência por parte 
da população em colaborar na prevenção.   

O fato das doenças estarem relacionado com a ausência de saúde das pessoas, este por sua 
vez pode apresentar conceitos ainda mais diferentes daqueles observados por instituições de 
pesquisas, órgãos governamentais, entre outras áreas da saúde. As definições podem estar 
relacionadas às condições econômicas, culturais, e até mesmo intelectuais em uma sociedade.   
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O Estado de Mato Grosso possui uma extensa área territorial, e apresenta 
diversidades climáticas. “O efeito latitudinal na temperatura é uma característica 
marcante, uma vez que o Estado se encontra localizado na região tropical do 
planeta, próximo a linha do Equador, entre os paralelos de 7º 21’13” e 18 º02’26” de 
latitude Sul”. (MENDES 2013, p.176).  

             

Entre os diversos tipos de doenças Tropicais existentes no Brasil, A Secretaria de Estado e 
Saúde (2009) de Mato Grosso informa que no Estado os maiores índices dos tipos de doenças são 
os de: Dengue, Malária, Leishmaniose, Hanseníase, Hepatite, HIV/AIDS, Tuberculose e Hantavírus:  

 
Dengue: Esta doença é provocada pela picada do mosquito Aedes Aegypti. Foi considerada doença 
epidêmica na década de 1980, fazendo centenas de vítimas fatais no Brasil. É uma doença que 
cresce na época do verão, pois o mosquito precisa da umidade e de água parada para depositar os 
ovos.  As campanhas educativas têm surtido efeitos positivos na diminuição da doença. As 
recomendações para diminuir a proliferação do mosquito transmissor são: não deixar água parada e 
eliminar os focos de reprodução do mosquito.  
 
Malária: O hospedeiro transmissor da malária é o mosquito Anopheles Darling. A região amazônica é 
que possui o maior número de casos da doença. A grande quantidade de rios e o clima quente e 
úmido favorecem a proliferação do mosquito transmissor.  
 
Leishmaniose: Esta doença é causada por um protozoário que aparece nas vísceras, no intestino ou 
na pele da pessoa infectada. A forma mais comum é a que se manifesta na pele do paciente. O 
hospedeiro transmissor da doença é um inseto que ao picar o ser humano transmite o protozoário. 
Regiões de favelas ou áreas com poucas condições de higiene favorecem o desenvolvimento do 
mosquito, facilitando a transmissão da doença.  
 
Hanseníase: Popularmente conhecida como lepra, a hanseníase é causada por uma  
Bactéria conhecida como Mycobacterium leprae. Esta doença causa lesões na pele, principalmente 
nos braços e pernas, podendo também atingir as cartilagens e o sistema nervoso do paciente. O 
tratamento é feito com a utilização de remédios, porém é de longa duração  
 
Hepatite: Já foram registrados e estudados três tipos de hepatites virais: A B e C. O mais grave é o 
tipo C, pois em estado avançado pode provocar câncer de fígado e cirrose. O contágio pode ocorrer 
através do contato com sangue contaminado ou relações sexuais sem uso de preservativo. O vírus 
se instala no fígado do doente e pode se manifestar muitos anos depois, quando a doença já está 
num estágio avançado. A hepatite dos tipos A e B, mais comuns, podem ser transmitidas através de 
alimentos ou água contaminada.  
 
Aids: É uma doença recente e que ainda não possui uma cura definitiva. É provocada pelo vírus 
conhecido como HIV que é transmitido através de várias formas: relações sexuais, compartilhamento 
de seringas, contato com sangue contaminado etc. Embora não haja cura, o soropositivo pode levar 
uma vida normal tomando um coquetel de remédios que controla a presença do vírus no organismo. 
O vírus HIV é mutante e, por isso, tem dificultado a criação de uma vacina ou de um remédio que o 
elimine definitivamente do organismo. A utilização de preservativos em relações sexuais e o não 
compartilhamento de seringas injetáveis ainda são as medidas mais eficientes para se evitar a 
doença.  
 
Tuberculose: É uma doença infecto contagiosa causada por uma bactéria que atinge principalmente 
os pulmões. Ela é transmitida de pessoa para pessoa pele saliva, pela fala, ao espirrar ou ao tossir. 
Má alimentação falta de higiene, tabagismo, alcoolismo, ou qualquer outro fator que gere baixa 
resistência orgânica, também favorece o estabelecimento da tuberculose.  
 
Hantavírus: Existem dois tipos distintos da doença: febre hemorrágica e a cardiopulmonar. Sendo 
chamada também de síndrome pulmonar. No Brasil, existem algumas espécies de roedores que são 
as principais espécies envolvidas na transmissão desta doença.   A contaminação se dá através da 
inalação do vírus, através do contato com fezes e urina contaminadas, algumas vezes, através da 
ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente, surgiram evidencias da 
transmissão humana.  
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            Todos os tipos de doenças podem levar as pessoas a riscos mais graves, e até 
mesmo a fatalidades. Os cuidados com a saúde devem ser primordiais no cotidiano das pessoas e 
alguns critérios devem ser estabelecidos, como uma boa alimentação, atividades físicas, higiene 
pessoal, e os cuidados em seu domicilio quanto às questões ambientais. 

 
 

Discussões e Resultados 
 

De acordo com Freitas (2003 apud Parpinelli, 2011, p. 49), “a preocupação com os efeitos 
provocados pelas condições ambientais na saúde é observada desde a antiguidade, envolvendo 
problemas, tais como: os efeitos do clima no balanço dos humores do corpo, os miasmas, as sujeiras, 
e os odores. Sendo este assunto sempre presente nos diferentes discursos e práticas sanitárias, que 
surgiram como respostas sociais as necessidades e aos problemas de saúde.  

O Brasil de um modo geral enfrenta dificuldades em sua infraestrutura. E o Estado de Mato 
Grosso não é diferente de outras localidades brasileiras, as dificuldades encontradas na infraestrutura 
das cidades são precárias. Em Cuiabá existe a falta de uma rede de esgoto adequada, 
principalmente nos locais mais distantes do centro da cidade. 

Muitos bairros em Cuiabá não possuem serviço de tratamento de esgoto, as localidades que 
apresentam esse tipo de serviço a situação não atende corretamente a destinação dos dejetos, que 
deveria ser processado e reutilizado. Pois acaba indo parar diretamente no solo ou despejado em 
córregos, chegando até os rios. 

Nas últimas décadas vem sendo desenvolvidos trabalhos pelas instituições públicas e 
privados, na conscientização e melhores informações no que se diz respeito aos cuidados 
ambientais, mas ainda falta muito. A cidadania deve ser exercida por direitos e deveres, o que inclui 
os cuidados ambientais. 

Segundo Peiter (2005) os saberes em Geografia da Saúde se iniciam a partir dos primeiros 
registros sobre as variações da saúde e de populações em diferentes lugares, feitos por médicos 
quando estes começaram a viajar. Antes do nascimento da Geografia da Saúde o termo utilizado era 
a Geografia Médica.  

A Geografia da Saúde Busca identificar os tipos de doenças, transmitidas pela interação entre 
a sociedade e a natureza. Nesse sentido buscamos entender a região do bairro Jardim Industriário I 
na cidade de Cuiabá-MT. Foram constatados vários tipos de doenças nas pessoas, transmitidas pela 
falta dos cuidados ambientais.      

A Prefeitura Municipal de Cuiabá (2007), junto com o Instituto de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano (IPDU) o bairro Jardim Industriário I se caracteriza por ser um bairro de 
renda baixa, sendo que a média dos responsáveis pelos domicílios é de 3,75% salários mínimos. No 
bairro existem 1940 domicílios, dos quais, 198 eram próprios já quitados, 1438 em aquisição, 178 
eram alugados, 97 eram cedidos e 29 de outra condição de ocupação. 

Com a pesquisa, pode-se perceber que a região Sul apresenta a menor renda per capita por 
família, sendo também a que possui a menor disponibilidade de infraestrutura pública tendo como 
consequência o menor índice de pagamento de IPTU, em relação a todas as regiões administrativas 
da cidade de Cuiabá (PORTELA, 2014). 

Segundo os dados da Prefeitura Municipal de Cuiabá (2012) o bairro Jardim Industriário 
possui uma população de 10.007 moradores incluindo todas as faixas etárias e a diversidade de 
gênero. Dos 1940 domicílios existentes no bairro,1938 são permanentes, sendo que 53 imóveis 
possuem redes geral de esgoto ou pluvial, 601 fossas séptica, 1.282 fossa rudimentar, 02 
escoadouros, e dois não possuíam banheiros ou sanitários. Essa problemática com a falta de 
infraestrutura adequada nessa região faz com as pessoas de um modo geral fiquem vulneráveis a 
diversos tipos de doenças, que prejudicam no bem-estar, desses moradores, diminuindo a sua 
qualidade vida. 

Nesse sentido está ocorrendo uma exclusão social por parte dos órgãos responsáveis pela 
manutenção desse bairro. De acordo com Dias (2009) na realidade a questão da desigualdade social 
é um problema basicamente político, e não pela falta de recursos.  

Um melhor planejamento seria essencial para essa região, o que aparece é poucas 
manutenções que ocorrem em anos alternados e não atendem as necessidades básicas desses 
moradores, além da acessibilidade, e mobilidade urbana.  

Ressalta Vilarinho Neto (2009) que principalmente no Brasil a urbanização faz parte de um 
processo espoliativo, e de periferização das classes dos trabalhadores, o que configura na 
segregação espacial, e uma boa parcela da população ficam excluídos dos benefícios urbanos.  
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Os moradores do bairro Jardim Industriário estão dentro desse contexto de exclusão quanto 
aos benefícios urbanos em relação a outras localidades da cidade de Cuiabá. Sendo a preocupação 
dos moradores em ter uma melhor qualidade de vida. Segundo Carlos (2014) os espaços de vida 
econômica e social de uns não são iguais a outros, e é percebida nas cidades a desigualdade 
imobiliária. O que leva também a falta de investimentos dos setores públicos nas condições básicas 
da sociedade.  

Deveria existir uma melhor participação dos órgãos governamentais nas áreas periféricas em 
Cuiabá, promovendo a instalação das redes de esgoto, e planejamentos urbanos. Uma maior 
participação da população também é fundamental nos cuidados ambientais, para melhorar o 
ambiente em que vivem. 

No período das chuvas (que ocorrem em todo o Estado de Mato Grosso) a situação do bairro 
Jardim Industriário remete ainda maiores problemas em seu espaço físico, pois muitos dos 
moradores ficam ilhados, sem ter como sair de suas residências, o que gera vários tipos de 
problemas, até mesmo para o comércio local. Existe a dificuldade dos alunos para chegar até as 
escolas, e os moradores para chegarem até seus locais de trabalhos, pois a falta de redes pluviais 
nessa região prejudica o escoamento das aguas, além de trazer lixos, e animais peçonhentos de 
outras localidades, sendo que existem muitos lugares com vegetações naturais nessa localidade.  

A região conta com escolas estaduais, municipais, e creches em que muitos dos moradores 
são obrigados a deixar seus filhos para poder trabalhar.  Em frente os comércios são percebidos 
algumas feitorias nas calçadas, no meio fio, e até mesmo a reforma de alguns bueiros nas 
localidades comerciais do bairro, isso feito pelos comerciantes da região na tentativa de amenizar a 
situação da falta de canalização adequada para o escoamento das águas pluviais.  A (Figura 1) 
mostra a situação de alagamento no bairro, registrada por uma moradora, que também relata sobre o 
problema que já vem ocorrendo a anos na região. 
 

Figura1  

Avenida em Bairro de Cuiabá ficou alagada com chuva desta quinta (Foto: Paloma Feitosa/Arquivo 
pessoal) G1- Mato Grosso 24/07/2014 http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2014/07/chuva-forte-
provoca-alagamento-em-ruas-e-avenidas-de-bairro-em-cuiaba.html 

 
Uma internauta registrou o alagamento causado na Avenida 30, do Bairro Jardim Industriário, 

após a chuva que caiu sobre Cuiabá, por volta das 9h da manhã desta quinta-feira (24). Segundo a 
moradora Paloma Feitosa, bastou cerca de meia hora de chuva para que a avenida ficasse 
totalmente coberta pela água. “Hoje um carro e uma moto não conseguiram passar. O carro ficou 
parado no meio da água e só saiu quando a água baixou um pouco. Depois conseguiram empurrá-
lo”, contou a internauta ao G1. Paloma mora no Jardim Industriário há cerca de 15 anos e também 
trabalha nesse mesmo bairro. Ela disse que esse problema se repete todos os anos com as chuvas. 
“Toda vez que chove é assim. Ninguém nunca faz nada, mas os moradores também não colaboram 

http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/cuiaba.html
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porque sempre tem muito lixo”, ponderou. Ela comentou que quando o problema acontece, os 
comerciantes da região tentam bloquear a rua com tambores, pois quando os veículos e 
principalmente os ônibus passam pela água, uma onda se forma e invade as lojas e casas da 
avenida. “Fiquei com rodo aqui para que a água não entrasse. Os comerciantes já nem colocam as 
prateleiras perto da porta para não molhar os produtos”, disse a internauta. 

A Prefeitura de Cuiabá informou que em casos de alagamento por conta do excesso de lixo 
nos bueiros, a população deve entrar em contato com a Secretaria de Obras do município através do 
telefone (65) 3313-3050 e solicitar a limpeza. 

O desenvolvimento da pesquisa contou com pesquisas bibliográficas, documentos públicos, 
informações dos moradores do bairro Jardim Industriário, alunos da Escola Pascoal Ramos, coleta de 
dados da Policlínica do bairro Pascoal Ramos, e análises de materiais coletados, que foi o solo, água 
subterrânea, e um fruto. A pesquisa trouxe informações sobre a relação da sociedade com a 
natureza, quanto à degradação ambiental, e suas consequências. Nesse caso, na região do bairro 
Jardim Industriário. 

Os materiais coletados para análises foram encaminhados ao Laboratório - Empresa 
Analítica, (Ciência e Tecnologia) localizada no endereço Rua 04, bairro São José I, na cidade de 
Cuiabá-MT. Está registrada com o CNPJ: 02.319491/0001-63. Os protocolos de analise são: da água 
157709, da manga 157710, e do solo 157711.  

O Jardim Industriário tem aproximadamente 25 anos de existência, encontra-se precariedade 
em sua infraestrutura, sendo o que mais chamam a atenção para a falta da rede de esgoto no bairro, 
o que está gerando vários transtornos aos moradores, e até graves problemas de saúde.  

Constatou-se que várias pessoas que moram nessa região já tiveram doenças que estão 
relacionadas com a falta de saneamento ambiental (que inclui a falta rede de esgoto, redes de 
canalização pluvial e fluvial, cuidados com o lixo, alimentos, e a higiene de um modo geral) como 
infecção de pele, dengue, diarreia constante, entre outros tipos de doenças. A Policlínica do Pascoal 
Ramos informou que esses tipos de doenças são oriundos da falta de saneamento ambiental.  

Entre as análises dos materiais coletados, a água subterrânea e o fruto não apresentaram 
contaminações, sendo estes aptos para o consumo humano. Já o solo apresentou contaminações por 
coliformes fecais. Esse tipo de contaminação gera doenças como infecção de pele nas pessoas, são 
provocados por bactérias que vivem nas fezes, podem ser de humanos ou de animais domésticos. 
Nesse sentido verificou-se que faltam maiores investimentos dos órgãos governamentais na região, e 
uma maior participação dos próprios moradores do bairro, nos cuidados ambientais.  

Os problemas nas áreas periféricas em Cuiabá são graves, pois na maioria das vezes as 
construções feitas, são inadequadas, não contam com o processo de redes de esgoto, as 
construções em muitas vezes estão em áreas de risco, ou áreas de preservação ambiental, e por 
estarem irregulares não recebem atendimentos dos órgãos públicos, como exemplo a coleta do lixo. 
De acordo com Araújo (2009)  

                                      
                                              A cidade é um complexo, onde os problemas são ainda mais interdependentes e 

conectados. O esgoto não canalizado, exposto a céu aberto, vaza para o vizinho. O 
lixo produzido e arremessado nos rios da cidade interfere na vazão da água da 
chuva, resultando em enchentes. (ARAÚJO 2009, p.191) 

 

Dessa forma o lixo produzido acaba indo parar em terrenos baldios, em córregos, ou são 
queimados, ou enterrados em quintais. Esses processos colaboram para a contaminação do solo, 
resultando na falta do saneamento ambiental. Que terá reflexo na saúde das pessoas com a 
transmissão de certos tipos de doenças.  

Nesse sentido falta uma maior colaboração da própria sociedade como cidadãos, em praticar 
os deveres, no que tange os cuidados ambientais. E têm-se a necessidade de promover mais 
trabalhos, de informações socioambientais, e a promoção de novas políticas públicas nas 
comunidades, em especial onde existem mais agravos ambientais. 

As instituições de educação, principalmente as escolas da educação básica é um bom lugar 
para se trabalhar sobre a questão ambiental. Nesse sentido a aplicação do ensino da Geografia é um 
bom caminho, em que as sugestões dos conteúdos devem ser voltadas para a realidade dos 
estudantes, do atual espaço geográfico. E um dos trabalhos é a relação entre a sociedade e a 
natureza, em que o homem faz parte da natureza, e que tenha consciência dos cuidados que se 
devem ter com os espaços ambientais. 

Foram aplicados 74 questionários entre estudantes e os moradores do Jardim Industriário, e 
os resultados mostram os tipos de doenças que são ocasionados pela falta de saneamento 
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ambiental, o que inclui a falta da rede de esgoto e cuidados de higiene, com alimentos, a destinação 
adequada do lixo, a água, entre outros. 

No (Gráfico 1) apresenta a quantidade e os tipos de doenças que foram informadas pelos 
moradores. Entre os vários tipos de problemas de saúde, inserimos no gráfico, aqueles que estão 
ligados diretamente na falta do saneamento. Neste sentido chama a atenção para o número dos 
casos de diarreia, infecções de pele, e os casos de dengue na região. 
 
(Gráfico 1) contém algumas das informações que foram aplicadas no 
questionário

 
Produção: Etson Iten 2016 

        
Os alunos da Escola Estadual Pascoal Ramos do 3º ano do Ensino Médio, matutino foram os 

que participaram da pesquisa, relataram também sobre os problemas que o bairro Jardim Industriário 
e região próxima têm pela falta de investimento dos órgãos públicos em sua infraestrutura. Os alunos 
ainda comentaram que se o “poder público investisse melhor os seus recursos na construção de 
redes de esgoto, e redes pluviais, teriam menos gastos com a Unidade de Saúde da região”.    

É visível no bairro a falta da rede de esgoto, a falta de uma canalização fluvial e pluvial, o que 
leva os moradores procurarem outros meios para se desfazerem das águas servidas. Assim, são 
obrigados a guardar em fossas negras nos subsolos dos seus quintais, ou fazer canalização direta 
nas ruas provocando outros tipos de contaminações no solo e nas águas subterrâneas.  

Verificou-se também que alguns moradores não colaboram com a limpeza do bairro, fazendo 
o acumulo de lixo em terrenos baldios, enterrando no seu quintal, ou fazendo a queima desse 
material. Segundo Guerrino (2013) a degradação ambiental tem gerado uma patologia ambiental

261
, 

principalmente do aumento do acúmulo de lixo, falta da rede de esgoto, esgotos a céu aberto e vários 
outros tipos de dejetos.  

Os relatos dos moradores são comprovados pelas imagens a seguir, (Figura 2) em que 
aparece a questão de lixos que são descartados em terrenos baldios, a queima dos mesmos, e 
também a falta da canalização adequada dos esgotos domésticos das águas, e ocorre que, muitas 
residências fazem o escoamento direto nas ruas. As consequências são percebidas na quantidade de 

                                                           
261

 Patologia Ambiental: Doenças causadas pela contaminação da água, do solo e dos animais dos quais as 

pessoas se alimentam. 
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doenças que as pessoas adquiram nos últimos meses que estão relacionados à falta dos cuidados 
com saneamento ambiental. 

 
Figura 2 

              
As imagens relatam a falta de Saneamento Ambiental, o lixo jogado em terrenos baldios, a queima de materiais, 
e a falta de rede de esgoto. Foto Etson Iten em 16/05/15.  

 

A falta do saneamento ambiental é uma questão social, visto que os problemas ambientais 
que ocorrem em um determinado espaço, não permanecem apenas nele. Os lixos que são jogados 
nas ruas, ou em locais inadequados acabam indo parar nos córregos, rios, e até chegar aos oceanos. 
Isto quando permanecem nos locais causam mau cheiro, poluem o solo, e são lugares apropriados 
para proliferação de insetos. Moreira (2012) ressalta que: 

                                         
                                         Um surto de gastrenterite ocorrido em 1984 no estado da Bahia teve por área de 

incidência o recôncavo baiano, incluindo Salvador. Mas o estudo da causa do surto 
da doença mostrou estar ela ligada a um período de seca e, consequentemente, à 
invasão de insetos a várias cidades da região. O que mostra que um fato local nunca 
é de existência local, porque o local o é por ser um ponto de uma interação espacial. 
O surto de gastrenterite ocorreu numa área, mas sua extensão de abrangência real 
foi todo o entorno espacial do recôncavo. (MOREIRA 2012, p.102) 

      

       Certos tipos de doenças como ressalta Moreira (2012) atinge não só o espaço local, mas 
sim outras localidades, sendo que os seres estão em constante movimento. Nesse sentido os órgãos 
governamentais junto com a sociedade devem repensar a relação entre a sociedade e a natureza. 
Pois a falta de investimentos na infraestrutura das áreas periféricas da cidade, prejudica o ambiente e 
traz consequências a vida das pessoas, sendo assim os problemas de saúde.  

 
 

Considerações Finais 
      
O bairro Jardim Industriário I apresenta deficiências em seu espaço urbano, com falta da rede 

de esgoto, faltam canalizações adequadas para o escoamento de águas das chuvas, e em várias 
ruas do bairro foi verificado esgotos a céu aberto, vários depósitos de lixos (com focos de dengue) em 
terrenos baldios. Fatores que contribuíram para a contaminação do solo na região. Observou-se que 
as críticas pelos moradores são bastante pertinentes aos problemas da infraestrutura urbana, que 
nesse sentido é de responsabilidade dos órgãos governamentais. Mas pouco se falou sobre os 
deveres da sociedade nos cuidados ambientais. Faltam maiores investimentos dos órgãos 
governamentais na região, e uma maior participação dos próprios moradores do bairro, em cumprir 
seus deveres como cidadãos. Os resultados da pesquisa serão levados para os alunos e os 
moradores do bairro, e demais participantes. O trabalho será realizado na escola Estadual Pascoal 
Ramos, com a exposição de banner, e vídeo aula, mostrando as imagens apresentadas na pesquisas 
e informações referentes aos conceitos sobre saneamento ambiental. O dia e o horário para 
apresentação serão marcados junto com a gestão da escola, que possivelmente vai ser realizado 
junto com uma das reuniões que ocorrem todos os semestres entre a escola e a comunidade.  
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Resumo 
Esta pesquisa propõe trabalhar com a problemática do reconhecimento, identificação, classificação e 
descrição dos animais do Novo Mundo, em especial a anta (Tapirus spp.). A utilização de animais 
como fonte energética para os colonizadores foi de extrema importância para a sobrevivência dos 
europeus na América portuguesa do século XVI, além da alimentação, os tratamentos para cura de 
enfermidades muitas vezes eram feitos com partes desses animais nativos.  Como método específico 
de trabalho, efetuaremos a leitura das fontes, retirando de seu conteúdo as descrições a respeito dos 
animais nativos e introduzidos, e de seu eventual uso como elemento constituinte das estratégias de 
sobrevivência, tanto pelos indígenas quanto pelos colonizadores. Esta perspectiva inclui, também, 
uma abordagem, a partir do referencial teórico da História das Ciências, das questões que envolvem 
a exploração, por parte dos nativos e colonizadores, dos recursos proteicos advindos da caça dos 
animais nativos do Novo Mundo.  
 
Palavras chave: América no século XVI, alimentação, caça, enfermidade. 
 
 
Abstract 
This research proposes to work with the problem of recognition, identification, classification and 
description of the animals of the New World, especially tapir (Tapirus spp.). The use of animals as an 
energy source for colonizers was extremely important for the survival of Europeans in 16th century 
Portuguese America, in addition to food, treatments for disease cures were often made with parts of 
these native animals. As a specific method of work, we will read the sources, removing from their 
content the descriptions regarding native and introduced animals, and their possible use as a 
constituent element of survival strategies, both by indigenous peoples and colonizers. This 
perspective also includes an approach, based on the theoretical reference of the History of Sciences, 
on the issues involved in the exploitation by the natives and settlers of the protein resources derived 
from the hunting of the native animals of the New World. 
 
Key works: America in the sixteenth century, feeding, hunting, disease. 
 
 
Introdução 
           

O cenário do território conhecido atualmente como Brasil, e principalmente  as suas paisagens, 
foram representadas, escritas e pintadas por diversos artistas, clérigos, exploradores e pessoas 
enviadas ao Novo Mundo. Esse conjunto de obra testemunha a variedade de tradições artísticas que 
combinaram com os novas paisagens visuais, como a atmosfera surpreendentemente luminosa, a 
imensidão da paisagem despovoada, o estranhamento provocado pela vegetação e pelos animais dos 
trópicos, pela visão da diversidade dos tipos humanos do Brasil. (BELLUZO, 1999). 

A história da alimentação pode esclarecer vários aspectos do cotidiano humano, seja no 
âmbito político, econômico ou social. Os hábitos alimentares e as tradições relacionadas à 
alimentação mudaram junto com as mudanças das sociedades humanas (MENEZES; CARNEIRO, 
1997). De comidas feitas com o propósito de suprir as necessidades proteicas, passou a ter 
características além da saúde, chegando aos dias atuais com uma culinária cheia de requintes. O 
quesito alimentação influencia na saúde de todos os seres vivos, fazendo com que seja uma escala 
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de causa e consequência na saúde e nos impactos ambientais. Ao longo da história dos alimentos, 
observamos proibições a certas carnes, peixes e condimentos, que estavam relacionados à 
sexualidade, ou então recaiam sobre o julgo das leis clericais (FLANDRIN; MONTANARI, 1998).  

Há registros de tratados de cozinha e de receitas culinárias desde o século XIV,  que 
traziam informações do preparo de pratos que eram capazes de auxiliar uma enfermidade, 
também traziam caráter técnico e ilustrações demonstrando os modos corretos dos cortes das 
carnes e também de alguns doces. Estes tratados ou livros sobre a arte de  cozinhar foram 
escritos em grande parte por colonizadores, senhores de engenho, cronistas, médicos e 
viajantes. A partir do século XVI, com a era dos Descobrimentos, até o século XVIII, percebe -se 
através dos relatos de viagem, a preocupação em obter fontes de proteína e gordura animal para 
o próprio sustento dos navegantes, e também o impulso sobre as redes de comércio das 
especiarias (FLANDRIN; MONTANARI, 1998, p.532-557). 

Os homens renascentistas e aqueles anteriores a eles possuíam uma percepção da 
natureza repleta de sentimentalismo e, em certa medida, antropocêntrica. Ao longo da era 
Moderna ocorreram diversas mudanças relacionadas à maneira como o homem observava a 
natureza e compreendia sua interação com os animais, plantas e a paisagem que o rodeava. A 
partir do século XVI, observou-se que a relação entre o Homem e o Mundo Natural começou a se 
transformar. Os animais passaram a ser classificados e considerados primeiramente como fontes 
de alimentos, perdendo características sentimentalistas. (THOMAS, 2010) 

Para os homens daquele período, a dominação em relação aos animais era importante, 
pois, demonstrava racionalidade, assim como, servia de justificativa para a caça, para a 
domesticação, para o hábito de comer carne, para o extermínio de raças de predadores e 
animais nocivos, assim como qualquer outra operação feita em animal vivo com o objetivo de 
realizar estudo ou experimentação (THOMAS, 2010, p.55-56). A dominação sobre os animais e o 
conhecimento das espécies, eram fatores de extrema importância para a própria sobrevivência 
do homem. As questões relacionadas com o estudo da natureza estavam em foco ao longo dos 
séculos XV e XVI na Europa. 

A produção de suprimentos e decisões sobre os esforços dos homens e animais requer 
um constante estabelecimento de prioridades e decisões sobre os seus esforços, mesmo que 
inconsciente. Eles se concentram primeiro nos alimentos favoritos ou naqueles que apresentam a 
melhor relação custo/benefício. Tentam proporcionar o maior benefício no menor tempo e esforço 
possível, sem passar fome. Não havia naquele período, uma escolha consciente entre produzir 
comida ou ser caçador-coletor. (DIAMOND, 2013). O método de aprendizagem dos colonizadores 
consistia na observação de caça e coleta realizada pelos nativos. As abordagens indígenas, as 
sabedorias e as técnicas eram realizadas com extrema observação pelo olhar do europeu.  

A partir da empreitada portuguesa rumo às terras desconhecidas, um leque de 
oportunidades abriu-se no que se refere aos alimentos. Sem contarmos com a grande mudança 
alimentar que se deu com as especiarias do oriente, temos uma gama de relatos dos primeiros 
colonizadores do Novo Mundo, descrevendo com profusão de detalhes os animais que 
encontravam nos trópicos. Do ponto de vista dos hábitos alimentares europeus, e durante a era 
dos descobrimentos, a alimentação no Velho Mundo foi introduzida na alimentação europeia. 
Contudo, para os europeus que estavam desbravando o continente americano, à sua rotina 
alimentar mudou radicalmente, pelo menos nos primeiros tempos do século XVI, por exemplo, 
devido às diferenças ambientais, boa parte da dieta dos colonizadores passou por ajustes nos 
trópicos. 

A medida que a exploração se torna mais sistemática e extensiva, naturalmente a observação 
se torna mais exata sobre a fauna exótica conduzidas aos interesses da história natural. A redefinição 
do mundo zoológico medieval, a introdução de novos hábitos e ações, o estudo geográfico, etnográfico, 
botânico, mineral, meteorológico e muito mais, despertaram o interesse em estudar a vida dos animais 
e o conhecimento integrado ao que os colonizadores vivenciavam e englobavam, fazendo com que a 
figura do animal não fosse independente. (BOEHRER, 2007). 

Os espanhóis no Novo Mundo procuraram rapidamente informações sobre rios e rotas 
necessárias para estabelecer e promover comunicação, informações sobre medicina, 
abastecimento de água e madeira, indispensável para sobreviver no Novo Mundo. Informações 
sobre minas, técnicas de mineração, comodites, eram fatores cruciais para desenvolver uma 
economia no mundo Atlântico. Informações sobre as culturas, pessoas, organizações sociais, 
religiões, navegações, medicina e história natural que formavam o elo entre os espanhóis e os 
nativos. (BARRERA, 2006). As necessidades fisiológicas dos europeus tiveram que ser buscadas 
no aprendizado indígena, uma vez que o ambiente, a alimentação, a rotina e a vivência eram 
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totalmente diferentes. Com a descoberta das novas terras os europeus tiveram que se adaptar a 
cultura e a visão de mundo dos índios, nos quais acreditavam serem seres religiosos do bem ou 
mal.(BELLUZO, 1999). 

As expansões dos impérios coloniais de Portugal e Espanha colocaram os colonizadores 
em contato com novos povos e com novos ambientes e, progressivamente, deixou claro que a 
diversidade de plantas e animais era muito maior e, de certa forma, mais complexa do que os 
pensadores do Velho Mundo podiam supor. Diante disso, analisar as descrições feitas pelos 
colonizadores do Velho Mundo pode nos auxiliar na compreensão da Filosofia Natural  do século 
XVI. Imagine a reação de um viajante quinhentista ao se deparar com a Anta (Tapirus spp.) 
Neste sentido, verificar o estranhamento e as tentativas de classificação dos animais 
encontrados no Novo Mundo, pode demonstrar esta busca para compreender o Mundo Natural 
dos trópicos. 

 
Anta (Tapirus spp.) 
 

Os viajantes tiveram que transformar as novas terras em um novo lar. (CROSBY, 2011). A 

nova alimentação com os quais se depararam os colonizadores no século XVI, a problemática do 
reconhecimento, identificação, classificação e descrição do Novo Mundo são assuntos abordados 
ao longo deste texto. O animal escolhido como tema central da análise foi da espécie anta 
(Tapirus spp.), onde buscamos descrever as suas características fisiológicas, o seu habitat, a  sua 
alimentação, reprodução, caça e utilidade. Esta perspectiva utiliza, consequentemente, uma 
abordagem a partir do referencial teórico da História das Ciências, tratando de questões que 
envolvem a exploração, por parte dos nativos e colonizadores, dos recursos proteicos advindos 
da caça dos animais nativos do Novo Mundo. Como a alimentação está diretamente ligada com a 
saúde, o meio ambiente foi a busca na qual os colonizadores tiveram que recorrer para se 
manterem vivos. 

Os relatos de viajantes, cronistas, religiosos e colonos, no contexto das descobertas, 
descreveram o Novo Mundo no intuito de informar aos seus superiores (rei ou membros da 
Companhia) as condições de potencialidades daquelas terras. Os viajantes cronistas observaram 
muito sobre o conhecimento dos indígenas. Em suas descrições a respeito dos diversos animais, 
percebem-se as características físicas, o comportamento, o ambiente em que vivem, o que 
comem, como se reproduzem, o que dá para aproveitar do courso, dos ossos, da pele desses 
animais, as questões gustativas sobre as carnes, como eram caçados e porque, muitas vezes, 
eram tão cobiçados. Existem inúmeras páginas tratando das principais características e como 
esses animais eram identificados, sendo por nomes indígenas ou europeus. São descrições física 
do animal, bem como seu comportamento como o habitat, alimentação e reprodução (RIBEIRO, 
2006, p.6). 

O animal tratado em questão mais detalhado é a Anta (Tapirus spp.), considerada como 
maior mamífero terrestre neotropical. Uma das espécies existentes da Anta é a Tapirus terrestris 
da família Tapiridae, sendo a mais comum encontrada no Brasil. Essa espécie em questão possui 
pelagem curta, de cor marrom-escura, sendo que as bordas das orelhas são brancas (REIS et al., 
2010). Recentemente, pesquisadores do Brasil, da Áustria e da Guina Francesa, descreveram no 
Journal of Mammalogy uma nova espécie de anta: a Tapirus kabomani. As características 
descritas por esses pesquisadores, conhecidas pelos ribeirinhos e nativos como “pretinha”, é 
uma espécie de pelagem mais escura, porte menor, menos pesada (atinge cerca de 100 quilos) 
que a Tapirus terrestris (que atinge cerca de 300 quilos). A parte posterior do crânio da Tapirus 
kabomani é mais achatada que a da Tapirus terrestris (COZZUOL et al., 2013). 

O escritor e explorador francês André Thevet, autor de As singularidades da França 
Antártica (1558), nasceu em Angoulême, veio para o Brasil na expedição calvinista Villegaignon 
em 1556. André Thevet reuniu informações sobre as peculiaridades dos trópicos e 
particularidades sobre a vida e costume dos índios. (PAVERO et al., 2004). Acerca da Anta 
(Tapirus spp.), descreve o pequeno tamanho da cauda, o pé fendido e os dentes afiados e 
agudos, acreditando não ser um animal perigoso, já que quando perseguido fugia. André Thevet 
acreditava que a espécia anta (Tapirus spp.) tinha tanto de asno como de vaca, e se utilizou da 
comparação com os animais conhecidos pelos europeus para descrever a cabeça parecida com 
a do garrote, a cor avermelhada que possuíam as vacas e a velocidade na qual o veado 
alcançava: 
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A tapiira é do tamanho de um asno adulto, mas seu pescoço é mais grosso. 
A cabeça é assim como a de um garrote de um ano. Os dentes são afiados 
e agudos. Todavia, não é um animal perigoso;quando perseguido, sua 
única defesa é fugir em busca de um lugar para se esconder, correndo mais 
rapidamente que um veado. Sua cauda minúscula tem apenas três ou 
quatro dedos de comprimento e é pelada como a da cutia (na América são 
comuníssimos os animais desprovidos de rabo). Seu pé é fendido, com um 
casco mais saliente para frente e outro para trás. O pêlo é avermelhado, 
como o de algumas mulas e vacas da nossa terra, razão pela qual os 
cristãos que aí vivem chamam-na de vaca, já que quase não há diferença 
entre os dois animais, exceto no que se refere aos chifres, que a tapiira não 
possui. Para dizer a verdade, este animal tem tanto de vaca quanto de 
asno, pois é coisa bem rara ver-se um bicho em tudo semelhante a outro de 
espécie diversa, sem que ambos apresentem entre si marcantes 
diferenças. É o caso, por exemplo, de um peixe de água salgada que vimos 
nas costas da América e que se destacava entre os outros por sua cabeça 
semelhante à de um bezerro e seu esquisitíssimo corpo.(THEVET, 1978, 
p.162-163) 

 
O senhor de engenho português Gabriel Soares de Souza, autor do Tratado Descritivo do 

Brasil (1587), nasceu em Ribatejo e foi membro da expedição de Francisco Barreto a caminho de 
Moçambique, onde atracaram no Brasil em 1569. Gabriel Soares levou uma vida de lavrador e 
senhor de engenho. Os manuscritos de Soares só tiveram autoria reconhecida no século XIX. 
(PAPAVERO et al., 2004). Descreve a espécie anta (Tapirus spp.) com cabelo assentado, beiço 
de cima mais comprido que o de baixo, se alimentavam de frutas e ervas e só pariam  um filhote 
por gestação. Considerou essa espécie como sendo a maior alimária do Novo Mundo, quando 
comparado com os animais europeus já conhecidos, como por exemplo, o tamanho e focinho de 
uma mula; possuía unhas fendidas como a da vaca; cabelo das ancas: 

 
E comecemos das antas, a que os índios chamam tapiruçu, por ser a maior 
alimária que esta terra cria; as quais são pardas, com o cabelo assentado, 
do tamanho de uma mula mas mais baixas das pernas; e têm as unhas 
fendidas como vaca, e o rabo muito curto, sem mais cabelo que nas ancas; 
e têm o focinho como mula, e o beiço de cima mais comprido que o de 
baixo, em que têm muita força. Não correm muito, e são pesadas para 
saltar; defendem-se estas alimárias no mato, com as mãos, das outras 
alimárias, com o que fazem dano aonde chegam; comem frutas silvestres e 
ervas; e parem uma só criança; e enquanto são pequenas são raiadas de 
preto e amarelo tostado ao comprido do corpo, e são muito formosas; mas, 
depois de grandes, tornam-se pardas; e enquanto os filhos não andam, 
estão os machos por eles e enquanto a fêmea vai buscar de comer. 
(SOUZA, 1971, p.243-244). 

 
O padre jesuíta espanhol José de Anchieta, autor das Cartas Jesuíticas (1560), nasceu 

em San Cristóbal de La Laguna e entrou para a Companhia de Jesus em 1551. José de Anchieta 
veio para o Brasil na frota de Duarte Costa em 1553 nas missões da Companhia de Jesus, e foi 
de São Vicente até Piratininga, para estender a ação dos jesuítas na catequese dos índios. Ao 
longo de sua vida, escreveu muitas cartas que descreviam o bioma do Brasil (PAPAVERO et al., 
2004). Descreve que o barulho típico emitido pela espécie anta (Tapirus spp.) era de assobios ao 
invés de gritos, passavam o período da noite acordada e do dia descansando, e que quando se 
sentiam ameaçadas, corriam para debaixo d’água, por isso, seu habitat costumava ser perto dos 
rios: 

 
Levanta-se-lhe, pelo pescoço, em vez de crinas, um músculo desde as 
cruzes até a cabeça, com a qual, como é um tanto mais alto, arma toda a 
fronte e abre caminho por espessos bosques, separando os ramos daqui e 
dali. Tem a cauda muito curta, desprovida de crinas; dá um grande assobio 
em vez de grito; de dia dorme e descansa, de noite, corre de um lado para 
outro; nutre-se de diversos frutos, e, quando não os ha, come as cascas 
das árvores. Quando perseguida dos cães, faz-lhes frente a dentadas e 
coices, ou lança-se ao rio e fica por muito tempo debaixo d’água; por isso 
vive quase sempre perto dos rios, em cujas ribanceiras costuma cavar a 
terra e comer barro.(ANCHIETA, 1988, p.129). 
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Caça 

 
A captura por presas comestíveis foi imposta por necessidades alimentares, aplicadas nas 

observações zoológicas. Os recursos milenares seguiram se desenvolvendo com a falcoaria através 
da caça. (DELAUNARY, 1997). A caça teve incontestavelmente um papel muito importante na 
evolução do homem, aperfeiçoou os sentimentos que elevaram o homem acima dos restantes 
animais e pioneira na estratégia de raciocínio. (COSTA,1963) 

O cotidiano dos primeiros europeus que se instalaram na América era exaustivo no quesito 
físico. A alimentação era garantida, em parte, pela caça, onde a partir da análise do conhecimento 
indígena, esses homens escreveram crônicas de um valor histórico e biológico inestimável. O modo 
que os nativos caçavam os animais, assim como preparavam suas carnes era de real importância 
para a saúde e sobrevivência. 

O escritor e explorador francês André Thevet, autor de As Singularidades da França Antártica 
(1558), escreve que os americanos não criavam animais domésticos, sendo presentes nas florestas. 
A caça da espécie anta (Tapirus spp.) era feita por buracos bem fundos cobertos com folhagens no 
lugar onde habitualmente esses animais passavam, onde eram capturados vivos e em seguida 
mortos a flechadas: 

 
Lembro-me de ter dito anteriormente que os americanos não criam animais 
domésticos, mas que nas florestas há uma grande diversidade de animais 
selvagens de boas carnes, como veados e corças, javalis, etc. Como os 
animais têm de sair sozinhos em busca de alimentos, os indígenas cavam 
um buraco bem fundo no lugar por onde eles habitualmente passam, 
cobrindo-os depois com folhagens. Isto é feito com tal austúcia e 
habilidade, que os animais dificilmente logram escapar, sendo então 
capturados vivos, podendo ou não ser depois mortos a flechadas dentro da 
própria armadilha (THEVET, 1978, p.161). 

  

O missionário calvinista europeu Jean de Léry, autor de Viagem à terra do Brasil (1578), 
nasceu em La Margelle e veio para o Brasil na expedição de Villegaignon. Jean de Léry tinha 
curiosidade de ver o mundo e acreditava ser essa a viagem de ida para o Brasil, uma vontade de 
Deus. Mesmo permanecendo menos de um ano no Brasil, escreveu sobre a história natural e a vida e 
costumes indígenas. (PAPAVERO et al., 2004). Na descrição dos animais selvagens, relata que a 
espécie anta (Tapirus spp.) era morta por flechadas ou armadilhas: “Os selvagens o matam a 
flechadas como fazem a muitos outros ou o apanham com armadilhas astuciosas.”(LÉRY, 1961, p.11-
12). 

Como se trata de um animal que não possuí porte pequeno, os métodos e destreza com os 
quais os nativos realizavam a caça da anta (Tapirus spp.) causava interesse nos colonizadores. Os 
relatos feitos no século XVI deixam explicitada a importância que a observação desses europeus no 
Novo Mundo teve. Muitas vezes, a riqueza de detalhes e o deslumbramento nas descrições eram  
levadas através de cartas, que chegavam aos superiores (rei ou membros da Companhia) e 
despertavam enorme interesse. Com o sentimento de estranheza, o interesse econômico e a busca 
para introduzir animais europeus no Novo Mundo, fez com que cada vez mais europeus adentrassem 
no Novo Mundo.  
 
Utilidade 
 

Os animais nativos ofereciam carne, leite e derivados, fertilizantes, transporte terrestre, 
couro, lã, germes que mataram povos que não haviam sido expostos antes. (DIAMOND, 2013). A 
preocupação em relação a determinadas espécies de animais, fica claro, quando se analisa os 
relatos dos colonizadores e viajantes. Buscavam transmitir todo o conhecimento que conseguiam 
através de relatos, como poderiam ser usados tais recursos, seus valores alimentícios e até 
medicinais, descrevendo as particularidades de cada espécie com o qual tinham contato. 

O senhor de engenho português Gabriel Soares de Souza, autor do Tratado descritivo do 
Brasil (1587), descreveu que a caça da anta (Tapirus spp.) era realizada por meio de covas, onde os 
animais caiam, e em seguida, eram mortos por flechadas. Gabriel Soares também descreve o sabor 
muito gostoso da carne desse animal, comparando o peito com o animal conhecido pelos europeus. 
Os ossos deste animal eram utilizados pra tratar diarreia, quando queimados e dados a beber, e sua 
pele muito rígida era utilizada para defesa indígena: 
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Matam-nas em fojos, em que caem, às flechadas. A carne é muito gostosa, 
como a de vaca, mas não tem sebo; e quer-se bem cozida, porque é dura; 
e tem o cacho como maçã do peito da vaca; e no peito não tem nada. Os 
ossos destas alimárias, queimados e dados a beber, são bons para 
estancar câmaras; as suas peles são muito rijas, e em muitas partes as não 
passa flecha, ainda que seja de bom braço, as quais os índios comem 
cozidas pegadas com a carne. Destas peles, se são bem curtidas, se fazem 
mui boas couraças, que as não passa estocada.(SOUZA, 1971, p.244). 

 
O escritor e explorador francês André Thevet, autor de As Singularidades da França Antártica 

(1558), descreve que a caça dos indígenas pela anta (Tapirus spp.) era estimada principalmente pelo 
valor estimado principalmente pelo valor a pele do animal, que era utilizada na fabricação de escudos 
de guerra: 

 
É também muito abundante na América um certo animal que os selvagens 
chamam de tapiira, estimadíssimo pelos indígenas que o caçam em grande 
quantidade, não só por sua carne - aliás excelente - mas principalmente 
porque seu instinto deformado dá mais valor à sua pele, já que com ela 
podem fabricar os escudos que usam nas guerras. Esta pele é de fato tão 
resistente que só com grande dificuldade se consegue atravessá-la com um 
tiro de bacamarte.(THEVET, 1978, p.162-163). 

 
O missionário calvinista europeu Jean de Léry, autor de Viagem à terra do Brasil (1578), 

descreve como os indígenas utilizavam a pele da anta (Tapirus spp.). Como se tratava de um animal 
estimado entre os indígenas o couro do dorso era posto a secar e cortado em rodelas, para que 
servisse de escudo contra os inimigos de guerra: 

 
Esse animal é muito estimado entre os indígenas por causa da pele; depois 
de esfolado cortam-lhe o couro do dorso e põem-no a secar, fazendo 
rodelas do tamanho de um tampo de mel médio, que lhe servem de 
escudos contra as setas inimigas na guerra. Com efeito, a pele assim seca 
e preparada é tão rija que não há flecha, creio, por mais violentamente 
lançada que possa furá-la.(LÉRY, 1961, p.11). 

 
A anta (Tapirus spp.) no século XVI foi um mamífero que conseguia sanar com a questão 

fisiológica da alimentação dos nativos e colonizadores, conseguia proteger os nativos com a 
utilização do seu couro na preparação de escudos de guerra e, ainda os seus ossos quando fervidos 
eram usados de medicamento para tratar da diarreia.  

A colonização não foi feita de forma simples, dada as dificuldades encontradas na diversidade 
da fauna, flora e ambiente. A necessidade de ampliar o conhecimento sobre a Mata Atlântica, fez com 
que uma série de registros sobre plantas e animais fosse elaborada. A forma de se conseguir 
alimentos em um ambiente totalmente desconhecido e novo, fez com que as técnicas indígenas 
fossem importantes nesse processo. 
 
Considerações Finais 
 

A mudança no estilo de vida dos colonizadores acarretaram diversas consequências. O uso 
de plantas e partes de animais para tratar de doenças e sanar necessidades foi o quesito primordial 
para a sobrevivência do europeu no território desconhecido e distinto do que estavam acostumados. 
A necessidade de caminhar quilômetros, comerem frutos, plantas e carnes que eram desconhecidas 
no seu próprio organismo, e a mudança de temperatura e comodidade, fizeram com que a adaptação 
dos europeus no Novo Mundo não fosse assim tão fácil assim. 

A colonização da América no século XVI pode ser entendida então através da perspectiva 
dos hábitos, costumes, caça, as fontes de proteína disponíveis, o que se fazia com o animal morto e 
qual eram os pratos preparados. A leitura das fontes, retirando de seu conteúdo as descrições a 
respeito dos animais nativos e introduzidos, e de seu eventual uso como elemento constituinte das 
estratégias de sobrevivência, tanto pelos indígenas quanto pelos colonizadores estabelece os 
aspectos históricos, tanto da exploração dos recursos alimentares obtidos pelos colonizadores a partir 
da caça de animais nativos, quanto a problemática da introdução de novas espécies no ambiente do 
Novo Mundo. 
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Quando analisamos livros de história natural que descrevem técnicas rudimentares dos 
tempos da Idade Media e do Renascimento, achamos aqueles povos desarmados e privados. Porém 
a Natureza os rodeava de presença e de valores, que preenchiam a sua afetividade. (LENOBLE, 
2002).  

O problema que o Renascimento mais enfrentou foi o problema do costume. A revelação 
desses povos novos, mais próximos que nós da Natureza, nos ensina que a razão e o mundo são 
mais vastos do que pensávamos. (LENOBLE, 2002). O costume que engloba o modo de se vestir, 
comer, agir, pensar, falar e viver interfere diretamente com o estilo comportamental psicológico e 
fisiológico dos seres humanos. Nesse raciocínio, a saúde e o meio ambiente estão conectados desde 
o princípio, com fatores do meio e da vida de uma pessoa.  

Quando o europeu chegou às terras do Novo Mundo e se deparou com a abundância terrestre, 
aquática e aérea, logo, quis investir na exploração desses recursos. A natureza tem o seu ritmo de 
produção, os animais tem o seu estilo de vida e reprodução, e tudo isso era respeitado pelos nativos. 
Não é exagero dizer que o futuro da caça está por toda parte ameaçado, podendo ser culpa humana. A 
pobreza da fauna fez com que muitos países pregassem medidas de conservação. (COSTA, 1963).   

O conceito de imperialismo ecológico e o problema da enfermidade no Novo Mundo precisam 
ser pensados de outro modo, evidenciando não só a questão das trocas biológicas, mas também o 
fazer humano e as trocas culturais entre colonizados e colonizadores. Pensar a enfermidade no Novo 
Mundo é válido quando sabemos das trocas mais amplas entre os povos. Analisando com isso o 
motivo do impacto das doenças europeias no Novo Mundo, e como os europeus também foram 
influenciados pelos aspectos biológicos dos nativos existentes nas áreas colonizadas. (CROSBY, 
2011) 

A disseminação desse animal tão espetacular Tapirus spp. ocorreu em grande escala por 
grandes áreas. Atualmente, existem vários projetos, organizações e grupos de pessoas que se 
interessam na proteção e preservação de um animal tão importante desde o período colonizatórios até 
os dias atuais. Um desses programas é o PROANTA (Programa de Proteção e Preservação da Anta 
Brasileira no Estado do Mato Grosso do Sul), que descreve que segundo a Lista Vermelha da IUCN seu 
estado de conservação é  “vulnerável” (VU), mas a anta se encontra “criticamente ameaçada” 
(CR) em alguns estados brasileiros, como Paraná e Minas Gerais. O tipo de ameaça que sofre é a 
destruição do seu habitat, a caça, o fato de as populações estarem isoladas e em declínio. Além do 
homem, são seus predadores a sucuri e grandes felinos. 

Foi a história das interações entre povos distintos que deu forma ao mundo moderno, 
epidemias, conquistas, genocídeos, entre outras coisas. Esses enfrentamentos produziram 
consequências que ainda continuam presentes em áreas do mundo atual. (DIAMOND, 2013).Um dos 
principais fatores para o declínio das antas (Tapirus spp.) em larga escala é devido a apreciação de sua 
carne. Mesmo que atualmente sua caça seja proibida por lei, a sua carne é tradicionalmente apreciada, 
e como sua reprodução é lenta, a reposição delas na natureza é ainda mais difícil. 
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Resumo 
Objetivo: identificar as tendências de suicídio no estado de Minas Gerais, por macrorregião de saúde 
e por sexo, de 1996 a 2012. Método: estudo ecológico de séries temporais. Foram calculadas as 
taxas de suicídio padronizadas por idade, por sexo, e por macrorregião de saúde pelo método direto. 
A população de referência adotada foi a população do estado de Minas Gerais no ano de 2010. A 
análise de tendência foi realizada com o programa joinpoint regression. O programa utiliza o método 
de regressão linear logarítmica segmentada, com estimação dos pontos de inflexão dos segmentos. 
Resultado: As mulheres apresentaram tendência de aumento (VPA=+2,5) a partir de 2002 até o final 
do período. Para os homens, as seguintes macrorregiões de saúde apresentaram tendência de 
aumento significativo com as respectivas Variações Percentuais Anuais (VPAs): Nordeste (+8,0), 
Noroeste (+6,1), Sul (+4,6), Triângulo do Sul (+3,1), Leste (+4,3), Centro Sul (+5,1) e Leste do Sul 
(+7,7). Para as mulheres as seguintes macrorregiões de saúde apresentaram tendência de aumento 
significativo com as respectivas VPAs: Oeste (+5,6), Norte (+11,2), Nordeste (+12,3), Triângulo do 
Norte (+5,0), Triângulo do Sul (+6,8), Noroeste (+5,3), Sul (+5,6), Leste do Sul (+11,4). Não houve 
tendência de diminuição. Conclusão: Para os homens sete das 13 macrorregiões apresentaram 
tendência de aumento com VPAs de +3,1 a +8,0. Para mulheres oito das 13 macrorregiões 
apresentaram tendência de aumento com VPAs de +5,0 a +12,3.   
 
Palavras Chave: suicídio, tendência, Minas Gerais, macrorregiões de saúde 
 
 
Abstract 
Objective: identify suicide trends in the state of Minas Gerais, by macro-region of health and sex, from 
1996 to 2012. Method: ecological study of time series of suicide rates. Suicide age-adjusted rates 
were calculated by sex, and macro-region of health. The standard population adopted was the state of 
Minas Gerais in the year of 2010. Trend analysis was performed with the joinpoint regression 
program. The program uses the segmented logarithmic linear regression method, with the estimation 
of the points of inflection of the segments. Result: Women showed a tendency to increase with Annual 
Percentage Change (APC = + 2.5) from 2002 until the end of the period. For men, the following 
macro-regions of health showed a significant increase with the respective Annual Percentage 
Changes (APCs): Northeast (+8.0), Northwest (+5,3), South (+4.6), South Triangle (+3.1), East (+4.3), 
Central South (+5.1) and Eastern South (+7.7). For women, the following macro-regions of health 
showed a significant increase with the respective APCs: West (+5.6), North (+11.2), Northeast (+12.3), 
Northern Triangle (+5.0), South Triangle (+6.8), Northwest (+5.3), South (+5.6), South East (+11.4). 
There was no downward trend. Conclusion: For men, seven of the 13 macro regions showed increase 
trends with APCs from +3.1 to +8.0. For women, eight of the 13 macro regions showed increase 
trends with APCs from +5.0 to +12.3. 
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Introdução 

 
O suicídio é considerado um problema de saúde pública mundial, complexo, multifatorial e de 

grande impacto social. Em 2012, a taxa global de suicídio ajustada por idade foi de 11,4 por 100 mil 
habitantes (15,0 para homens e 8,0 para mulheres). Globalmente o suicídio é a segunda causa de 
morte para a população entre 15 e 29 anos (WHO, 2014). Há grandes variações nas taxas de suicídio 
no mundo, variando de 30 por 100 000 habitantes na Rússia, para menos de 1 por 100 000 em 
países árabes como o Egito (LESTER, 1994). A taxa de suicídio também varia ao longo de regiões 
dentro de um país. No Brasil em 2010, por exemplo, a taxa de suicídio variou entre 2,7 por 100 000 
habitantes no Pará, e 9,1 por 100 mil no Rio Grande do Sul (BANDO e LESTER, 2014). No Brasil as 
taxas são maiores nas regiões Sul e Centro-Oeste. Homens apresentam maior risco (BRZOZOWSKI, 
SOARES et al., 2010). Essas variações geográficas já foram relatadas em várias escalas, tanto no 
estado de Minas Gerais, onde o suicídio apresentou maiores taxas na região central e sul do estado 
(BANDO, LESTER et al., 2015), como entre municípios e distritos (LOVISI, SANTOS et al., 2009; 
BANDO, MOREIRA et al., 2012). 

Os fatores de risco ao suicídio são separados em dois grupos. Os fatores de risco sociais, 
ligados à comunidade incluem estresses de aculturação, discriminação em subgrupos populacionais 
(e.g. bullying, refugiados), estressores psicossociais (e.g. trabalho, violência doméstica, isolamento 
social, perda).  Os fatores de risco a nível individual incluem doenças mentais (e.g. depressão, 
transtorno bipolar), abuso de substâncias, dor crônica, doenças terminais, comportamento impulsivo, 
agressivo (HAWTON e VAN HEERINGEN, 2009; WHO, 2014). Ciclos econômicos de crise ou 
prosperidade também podem estar relacionados com as tendências de suicídio, assim como outros 
indicadores sociais como desemprego, migração (DURKHEIM, 1897/2004; HENRY e SHORT, 1954; 
WHO, 2002; LESTER e YANG, 2003; BANDO, BRUNONI et al., 2012).  

No Brasil, para o período de 1980 a 2005, as taxas de suicídio foi 4,12 por 100 mil habitantes 
(6,45 para homens e 1,80 para mulheres). Houve tendência de aumento para os homens, com 
Variação Percentual Anual (VPA) de +1,4. Para mulheres, tendência de diminuição (VPN = -0,53). 
Considerando-se a população dos homens, nos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, houve 
tendência de aumento em 67% dos estados para a faixa etária de 20 a 59 anos. Para homens idosos, 
houve tendência de aumento em cerca de 52% dos estados. O estado de Minas Gerais apresentou 
aumento apenas para os homens adultos e idosos (BRZOZOWSKI, SOARES et al., 2010). Estudo 
com dados do estado do Espírito Santo identificou tendência de crescimento das taxas de suicídio 
entre os homens e estabilidade para mulheres para o período de 1980 a 2006 (MACENTE e 
ZANDONADE, 2012). Na cidade de São Paulo, para os homens da faixa etária de 25 a 44 anos, 
houve tendência de aumento com VPA de +8,6 de 2004 a 2009 (BANDO, BRUNONI et al., 2012). O 
presente estudo tem como objetivo identificar as tendências de suicídio no estado de Minas Gerais, 
por macrorregião de saúde e por sexo, de 1996 a 2012. 
 
 
Metodologia 
 
Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais sobre as tendências das taxas de 
suicídio no estado de Minas Gerais, onde foram usados dados agregados por macrorregião de saúde.  
 
Área de estudo 

O estado de Minas Gerais é uma das 27 Unidades Federativas do Brasil, localizada na 
Região Sudeste, sendo o quarto estado em área territorial e o segundo maior em população, que 
atingiu 19,3 milhões no último censo (IBGE, 2016). Minas Gerais detém o terceiro maior Produto 
Interno Bruto (PIB) do país (IBGE, 2016). O estado é dividido em 13 macrorregiões de saúde (Figura 
1) e possui ampla variação intra-estadual de seus indicadores sociodemográficos.  
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Figura 1 – Macrorregiões de saúde do estado de Minas Gerais. 
 
Base de dados 

Os dados demográficos foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2016). Dados de mortalidade foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM), dado oficial do Ministério da Saúde (DATASUS, 2016). As mortes por suicídio correspondem 
aos códigos “X60 a X84 – lesões autoprovocadas voluntariamente” de acordo com a Décima 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Foram calculadas as taxas de suicídio 
padronizadas por idade, por sexo, e por macrorregião de saúde pelo método direto (AHMAD, 
BOSCHI-PINTO et al., 2001). A população de referência adotada foi a população do estado de Minas 
Gerais no ano de 2010. 
 
Análise de tendência 

A análise de tendência foi realizada com o programa joinpoint regression de acesso livre, da 
National Cancer Institute (2013). O programa utiliza o método de regressão linear logarítmica 
segmentada, com estimação dos pontos de inflexão ou junção dos segmentos (joinpoints). A análise 
começa com o número mínimo de pontos de inflexão (zero, um segmento) e testa se um ou mais 
pontos devem ser adicionados ao modelo pelo método de permutação de Monte Carlo. No modelo 
final cada ponto de inflexão (se houver algum) indica uma mudança na tendência. Outro teste de 
significância baseia-se no cálculo da inclinação da reta, também conhecida como Variação 
Percentual Anual (VPA) da taxa. Foi adotado o nível de significância de 5% para ambos os testes. O 
joinpoint não processa a análise quando a variável dependente é nula em algum ano da série. No 
caso das mulheres, alguns anos não houveram casos de suicídio, portanto foram usadas médias 
móveis de 2 anos. 
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Resultado 
 
 A tabela a seguir apresenta o número de habitantes, a renda per capita e as taxas de suicídio 
por sexo das 13 Macrorregiões de saúde de Minas Gerais (tabela 1). A macrorregião de saúde 
Centro, que inclui a capital Belo Horizonte, possui a maior população e renda per capita. O Centro 
contrasta com Jequitinhonha, essa última possui uma população cerca de 20 vezes menor, e a menor 
renda per capita do estado. Para o período do estudo (1996 a 2012), nota-se que a taxa de suicídio 
entre os homens é cerca de três a cinco vezes maiores em relação às mulheres. As maiores taxas, 
para ambos os sexos, ocorreram no Oeste, Noroeste e Triângulo do Sul. 
 

Macrorregião de 
Saúde 

População 
(2010) 

Renda per capita 
(2010) 

Taxa de suicídio*  
(1996 a 2012) 

Homens Mulheres 

Sul 2.609.602 696,6 10,4 2,1 

Centro Sul 740.732 637,0 9,7 2,1 

Centro 6.097.286 962,3 7,4 1,9 

Jequitinhonha 285.030 394,7 7,4 1,5 

Oeste 1.173.610 697,1 12,8 3,4 

Leste 1.452.563 565,4 5,5 1,3 

Sudeste 1.566.672 728,0 7,2 2,1 

Norte 1.577.300 410,5 6,4 1,6 

Noroeste 652.954 643,4 12,6 3,5 

Leste do Sul 665.813 510,3 6,6 2,0 

Nordeste 899.010 366,7 5,3 1,4 

Triângulo do Sul 697.812 830,1 11,2 3,1 

Triângulo do Norte 1.178.946 852,6 8,6 2,5 

MINAS GERAIS 19.597.330 733,2 8,3 2,1 

*por 100 mil habitantes, padronizado por faixa etária (população padrão de Minas Gerais – 2010) 
Tabela 1 – População, renda per capita e taxa de suicídio por sexo e Macrorregião de Saúde de 
Minas Gerais 
 

A figura a seguir apresenta as tendências de morte por suicídio no estado de Minas Gerais 
por sexo (Figura 2). Homens apresentaram maior risco ao suicídio. Para os homens nota-se uma 
queda até 1999, aumento intenso e significativo até 2003 (Variação Percentual Anual [VPA] de 
+12,0%), seguido por um tênue aumento até 2012. As mulheres apresentaram tendência de aumento 
(VPA=+2,5) a partir de 2002 até o final do período. 
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Figura 2 – Tendências de suicídio em Minas Gerais por sexo, 1996 a 2012. 
 

A figura a seguir apresenta as tendências de suicídio nas 13 macrorregiões de saúde para os 
homens. A macrorregião Oeste apresentou elevadas taxas no meio do período, nota-se maior 
dispersão das taxas para essa área (Figura 3A). Nota-se maior dispersão dos pontos em 
macrorregiões menos populosas como Triângulo do Sul (Figura 3B), Noroeste (Figura 3C) e 
Jequitinhonha (Figura 3D). As macrorregiões Oeste, Norte e Triângulo do Norte apresentaram padrão 
diferenciado, com uma queda acentuada até 1999, súbito aumento até 2002 e estabilidade até o final 
do período. Nordeste, Noroeste, Sul, Triângulo do Sul, Leste, Centro Sul e Leste do Sul apresentaram 
aumento significativo em todo período, com VPAs entre +3,1 a +8,0. Em resumo, das 13 
macrorregiões, sete apresentaram tendência de aumento. Não foi observada tendência de diminuição. 
 

 
Figura 3 – Tendências de suicídio por macrorregião de saúde para os homens, Minas Gerais, 1996 a 
2012. 
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A figura a seguir apresenta as tendências de suicídio nas 13 macrorregiões de saúde para as 
mulheres. A macrorregião Noroeste apresentou um outlier em 2009 com a maior taxa, acima de 7 
casos por 100 mil habitantes. Semelhante aos homens, a maior dispersão dos pontos ocorreram em 
macrorregiões menos populosas como Triângulo do Sul (Figura 4B), Noroeste (Figura 4C) e 
Jequitinhonha (Figura 4D). Apenas o Centro apresentou o padrão diferenciado semelhante aos 
homens, de queda acentuada até 1999, seguida por aumento até 2002 e estabilidade até 2009. Nos 
últimos três anos o Centro apresentou a maior velocidade de aumento com VPA de +13,5. Oeste, 
Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Norte, Nordeste, Noroeste, Sul e Leste do Sul apresentaram 
tendência de aumento em todo período com VPA entre +5,0 e +13,5. Embora as taxas das mulheres 
sejam inferiores às dos homens, para algumas macrorregiões como Norte, Nordeste e Leste do Sul a 
velocidade de aumento foi superior aos homens, com VPA acima de +10,0. Entre as mulheres das 13 
macrorregiões, oito apresentaram tendência de aumento. As macrorregiões Sul, Leste do Sul, Sul, 
Nordeste e Noroeste apresentaram tendência de aumento para ambos os sexos. Semelhante aos 
homens, não foi observada tendência de diminuição para mulheres. 
 

 
Figura 4 – Tendências de suicídio por macrorregião de saúde para as mulheres, Minas Gerais, 1996 
a 2012. 
 

No estado de Minas Gerais, para o período de 1996 a 2012, foram identificadas tendências 
de aumento ao suicídio em ambos os sexos. Para os homens sete das 13 macrorregiões de saúde 
apresentaram aumento significativo. Para as mulheres oito das 13 macrorregiões apresentaram 
tendência de aumento. Não ocorreram tendências de diminuição, o restante as macrorregiões 
apresentaram estabilidade. Os homens apresentaram as maiores taxas de suicídio, similar a estudos 
prévios do Brasil e maioria dos países (BANDO e LESTER, 2014; WHO, 2014). Vários fatores ajudam 
a explicar parcialmente esta diferença como maior consumo de álcool (SCHNEIDER, 2009), métodos 
mais letais para o suicídio (BANDO, BRUNONI et al., 2012) e o fato da mulher ter maior cuidado em 
relação à doença mental, procurando serviços psiquiátricos mais cedo do que os homens (LIZARDI e 
STANLEY, 2010). Pesquisa qualitativa explorou os motivos para a pouca procura pelos serviços de 
saúde dos homens, e concluiu que o imaginário social vê o homem como invulnerável e forte 
historicamente (GOMES, NASCIMENTO et al., 2007). 

Homens apresentaram Variações Percentuais Anuais (VPAs) entre +3,1 a +8,0. No grupo das 
mulheres as velocidades de aumento foram maiores, VPAs entre +5,0 a +13,5. Esse padrão foi 
identificado em apenas alguns estratos no estudo de Brzozowski et al. (2010): em jovens de 
Pernambuco e Maranhão, em mulheres adultas de Tocantins e Sergipe, e em idosas de Pernambuco. 
O mesmo estudo identificou tendência de aumento em Minas Gerais apenas para os homens adultos 
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(VPA = +1,4) e idosos (VPA = +1,0). Na microrregião de Barbacena, Minas Gerais, foram 
identificadas tendência de aumento do para os homens (VIDAL, GOMES et al., 2014). No estado do 
Espírito Santo, de 1980 a 2006, houve tendências de crescimento das taxas para as faixas etárias de 
30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos, com crescimento de 16,4, 44,7 e 72,3%, 
respectivamente. A análise por área identificou tendência de crescimento das taxas nas 
macrorregiões Metropolitana, Noroeste e Sul, a macrorregião Norte se se manteve estável 
(MACENTE e ZANDONADE, 2011).  

No presente estudo, o grupo dos homens, em três macrorregiões, apresentou um padrão 
diferenciado, uma queda até 1999-2000 seguido por aumento. Esse padrão inclusive interferiu na 
média do estado (Figura 2). Na cidade de São Paulo, para os homens, houve tendência de queda até 
2002 e subsequente tendência de aumento com VPA de +2,5 até 2009. Para os homens da faixa 
etária de 25 a 44 anos, houve tendência de aumento com VPA de +8,6 de 2004 a 2009  (BANDO, 
BRUNONI et al., 2012).  

O propósito do presente estudo foi identificar e comparar as tendências do suicídio entre as 
macrorregiões de saúde de Minas Gerais. As tendências de aumento encontradas são instigantes e 
merecem atenção, novos estudos. Estudos sobre tendência secular do suicídio, por meio de dados 
secundários, comumente procuram associações com indicadores socioeconômicos como crise 
financeira, taxas de desemprego. Outros fatores podem ser investigados como mudanças de gestão 
no governo, implantação de novos sistemas de informação. O presente estudo possui algumas 
limitações. Existe uma característica inerente à metodologia do estudo ecológico. Denomina-se falácia 
ecológica atribuir ao indivíduo associações encontradas em populações. O estudo ecológico 
exploratório é importante, pois oferece indícios para novas pesquisas. Um possível ponto de partida 
seriam estudos com menores níveis de agregação como microrregiões, municípios, áreas de 
abrangência de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Outro ponto seria análises com faixas etárias 
específicas. O estudo ecológico também é útil quando a prevenção ou intervenção ocorre ao nível do 
agregado populacional. Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado em base 
territorial, de forma descentralizada. Outra limitação está relacionada com o registro de dados e 
eventuais erros de classificação na declaração de óbito. Diferentes procedimentos, bem como práticas 
culturais, religiosas e sociais provavelmente devem ter um impacto sobre registros de morte e podem 
levar a uma má classificação (WHO, 2002; HAWTON e VAN HEERINGEN, 2009). De acordo com 
Bertolote et al. (2011), cerca de 20% das mortes por causas externas no Brasil são registradas apenas 
quanto ao mecanismo, e não à intenção (por exemplo, quedas e afogamentos 10,9%; intenção 
indeterminada 8,7%), o que dificulta determinar quantos deles são acidentes, suicídios ou homicídios. 
No entanto, este tipo de viés é inevitável em estudos ecológicos sobre o suicídio. 
 
Considerações finais 

 
No estado de Minas Gerais, foram identificadas tendências de aumento ao suicídio em 

aproximadamente sete das 13 macrorregiões de saúde. Não houve tendência de diminuição, as 
demais áreas apresentaram estabilidade. O grupo dos homens apresentou as maiores taxas. A 
velocidade de aumento foi maior no grupo das mulheres. Novos estudos são necessários para ajudar 
a elucidar esses padrões em diferentes níveis de agregação como microrregiões e municípios, e em 
outras regiões do território brasileiro. 
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Resumo 
O presente trabalho analisa e relaciona o território, os gastos e os investimentos em saúde nos 
municípios de Arapongas e Apucarana, no estado do Paraná. Foram verificados os critérios de 
investimento em saúde utilizados pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro. No decorrer da pesquisa 
constataram-se problemas na estrutura das unidades de saúde selecionadas para estudo, tal como a 
divergência com os moradores por domicílio, entre outros desacordos que se referem a resultados 
dos investimentos em saúde. 
 
Palavras chave: Território e Saúde; Gastos; Sistema Único de Saúde. 

 
 

Abstract 
This paper analyzes and relates the territory, expenditures  and investments in health and 
municipalities Arapongas and Apucarana in State of Paraná. The health criteria used by the Brazilian 
Unified Health System were verified.I n the course of the research, there were problems in the 
structure of the health units selected for study, such as the divergence with the residents by domicile, 
among other disagreements that refer to the results of health investments. 

 
 

Introdução 
 
A relação entre a geografia e as ciências médicas deu-se de várias maneiras no decorrer da 

história e da compreensão de doenças e de aspectos da saúde. Esse intercâmbio entre a medicina e 
a geografia favoreceu diversas análises e conclusões sobre a saúde e um dos principais conceitos da 
geografia, o território. Isso ocorreu pela tentativa de explicar a desigualdade das estruturas de saúde 
no espaço e que motivaram a presente pesquisa. Vários estudos no Brasil refletem a importância de 
se compreender a influencia de um espaço com conflitos de poder no Sistema Único de Saúde (SUS) 
do país, que de acordo com o Conselho Nacional de Saúde e a Lei 8.080 de 19/09/1990, estabelece 
o SUS e seus princípios, como “A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência”, além da “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie” e “descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo:” 

A problemática dos valores desiguais distribuídos entre cidades de mesmo porte é o objeto 
de investigação da pesquisa, que analisa a partir de variáveis do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
(IPARDES) a desigualdade nos valores gastos com saúde em cada município e os critérios utilizados 
pelas autoridades para a diferença entre os valores na área de estudo. 

A análise proposta neste trabalho tem como objeto de estudo os municípios de Arapongas e 
Apucarana, que foram selecionados pela paridade no número de habitantes, que sugeriria a 
descentralização administrativa e que a principio motivaria valores equivalentes destinados para 
investimento em saúde, mas que de acordo com o IPARDES, possuem uma diferença de 
aproximadamente quarenta milhões em verbas destinadas à saúde. Além disso, os municípios são 
vizinhos, mas não integram a mesma Região Metropolitana, já que Arapongas faz parte da Região 
Metropolitana de Londrina, enquanto Apucarana possui sua própria área de influência e 
metropolização. 

mailto:julyanabaroni@ufpr.br
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Para compreender a organização do Plano Nacional de Saúde que orienta o Sistema Único 
de Saúde será utilizada a interpretação de Guimarães,2008 que explica como o território na área da 
saúde tem sido compreendido como sinônimo de espaço local e explica como a descentralização do 
SUS resulta numa hierarquização dentro do sistema. Além disso, o território compreendido por 
Gottmann 2014, que compreende o território como “Uma porção do espaço geográfico que coincide 
com a extensão espacial da jurisdição de um governo. Ele é o recipiente físico e o suporte do corpo 
político organizado sob uma estrutura de governo.” Ou seja, o território com a interferência do 
governo, que na análise realizada, atua através do Sistema Único de Saúde e pode influenciar na 
percepção das cidades, bem como sua influência e centralidade em determinada região. A partir da 
relação entre o espaço utilizado pelo poder e as necessidades de saúde do país, a análise 
evidenciará se as políticas instauradas na estrutura do sistema, os critérios estabelecidos pelas 
autoridades e se a própria estrutura do SUS são eficientes e coerentes com os princípios do SUS, 
como a igualdade no atendimento, além da universalidade do serviço. 

 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

A pesquisa caracteriza-se de forma descritiva e busca constatar se os critérios propostos 
para os Investimentos de Saúde a partir da União são eficazes quando aplicados A escolha dos 
municípios Apucarana e Arapongas levou em consideração principalmente o número aproximado de 
habitantes entre cada município, os valores gastos em saúde no período de 2010 a 2014. As 
variáveis econômicas utilizadas para analise foram as Transferências Correntes do Estado ao 
Município de 2010 a 2014, os Valores Transferidos do Estado do Paraná aos Municípios de 2010 a 
2014, que demonstram os valores recebidos e gastos por cada município no período escolhido, 
enquanto a variável de infraestrutura selecionada foi o número de equipamentos de saúde, ao mesmo 
tempo que como variável demográfica foi considerada a variável “número médio de moradores por 
domicílios particulares permanentes” coletada através do censo demográfico de 2010 realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o intuito de perceber e relacionar o número de 
moradores e a distribuição espacial dos estabelecimentos de saúde. 

Serão considerados no estudo, os estabelecimentos de saúde classificados como: Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Hospitais nos municípios de 
Apucarana e Arapongas que foram selecionados por representarem o atendimento básico e inicial de 
doenças, o atendimento de urgência aos acidentes ou às doenças, e ao tratamento prolongado de 
doenças, respectivamente. Os estabelecimentos utilizados são registrados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) e foram coletados utilizando os endereços registrados em 
conformidade com o Google Maps, de onde foram  retiradas as coordenadas geográficas para 
especializar os estabelecimentos em formato de ponto em ambiente de geoprocessamento ESRI 
ArcGIS, ArcMAP 10, onde foram relacionas as variáveis escolhidas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) a fim de gerar mapas que relacionem os dados e apontem a situação 
dos estabelecimentos de saúde nos municípios. 

A busca por pesquisas e autores que utilizavam de temas como de território, saúde, processo 
de ocupação e urbanização também foi realizada, além disso, foram buscados os critérios de 
investimento utilizados pelo Sistema Único de Saúde para operacionalizar o investimento e auxiliar 
nos componentes da estrutura do sistema  

A análise dos dados, mapas e informações foram realizadas a fim buscar a coerência entre 
os estabelecimentos de saúde e a população, além de elaborar uma avaliação sobre a eficiência da 
horizontalidade do Sistema Único de Saúde. 

 
 

A relação do território e o Sistema Único de Saúde.  
 

A geografia utiliza do conceito território para explicar conflitos, espaços e poderes, para isso, 
vários autores utilizam de conceitos de territórios bastante diferentes, como é o caso de Rafasttin, 
que entende como o território é produzido através de redes e que influenciam na dinâmica e em seu 
comportamento, conforme cita: 

 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1701 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 

“é importante ressaltar que produção territorial combina sempre malhas, nós e 
redes, denominadas de “invariantes territoriais”, sendo que nas civilizações 
racionais são as redes as mais importantes, pois são técnicas e sociais, 
formam territórios afetivos ou territórios solidários.” (RAFFASTIN, 1993). 

 
Além de nos fazer compreender como o território é importante no desenvolvimento de uma 

nação, por exemplo, o conceito pode ser utilizado no objeto de estudo, o SUS, que é desde sua 
criação uma ferramenta do governo para tornar o país mais desenvolvido, principalmente no aspecto 
social, como citado por Raffastin, um território mais solidário. Além disso, sabe-se que a 
territorialidade exerce um papel na economia e na cultura, o que influencia significativamente o 
Sistema Único de Saúde. 

Monken (2008) propôs a discussão teórica e metodológica da categoria território como 
referencial de análise de campo da saúde e de sua interação com o ambiente, apresentando as 
várias concepções do território, a evolução do conceito e seu encontro com o espaço geográfico, pois 
este, considerado como eixo transversal, traz a reflexão suas possíveis articulações com o ambiente, 
suas variadas abordagens e seus diferentes significados e aplicações no campo da saúde, dada à 
necessidade de constante atualização quanto ao uso de novas ferramentas teóricas, metodológicas e 
conceituais para a compreensão das mudanças econômicas, políticas e culturais, que promovem a 
incorporação de conceitos geográficos como espaço, território e ambiente para com os estudos sobre 
a saúde e a saúde pública. Além da interpretação de Monken, podemos utilizar da percepção de 
Guimarães (2008) que explica como a concepção do Sistema Único de Saúde é relacionada com a 
economia, essa que é “como fonte de recursos sobre o qual uma determinada sociedade reivindica 
seus direitos” e no caso em estudo, o direito universal à saúde, que é determinado pela Constituição 
Brasileira de 1988 e a partir disso, podemos perceber várias fatores condicionantes para os 
problemas de saúde no país, como cita: 

 
Como as unidades da federação devem obedecer, necessariamente, a 
divisão jurídico-administrativa do país, esta condição impõe um limite que é, 
não raras vezes, artificial. Afinal, os processos de adoecer e morrer se 
assemelham ou se diferenciam independentemente dos cidadãos viverem 
em um município ou em outro, assim como as respostas que os serviços de 
saúde oferecem a cada uma das situações de saúde exigem fluxos e ações 
que podem extrapolar fronteiras até mesmo entre estados 
(GUIMARÃES,2008 p.91)  

 
A partir da territorialidade é que são explicados vários problemas existentes na saúde 

brasileira, como a divergência nos valores investidos e gastos na área de estudo. O Ministério da 
Saúde disponibiliza e normatiza desde o ano 2000 o processo de cadastramento dos 
estabelecimentos de saúde em todo o território nacional através da PT/SAS nº 511/2000, além da 
citada portaria, existem cartilhas para a apresentação de propostas ao Ministério da Saúde, que 
contempla as descrições dos critérios para investimentos, com detalhes como: a alocação de 
recursos em investimentos, parâmetros para propostas de investimentos, os aspectos de 
elegibilidade jurídico-administrativa e técnico-assistencial que devem ser considerados para a análise 
de um projeto de Investimento, definindo a base dos critérios de análise e aprovação de proposta.
 Conforme Haesbaert (2004), o território deve ser encarado como de forma integrada, pois é, 
nesse contexto que vem o Estado em seu papel gestor-redistributivo e os indivíduos e grupos sociais 
em suas vivências concretas como os “ambientes” capazes de reconhecer e de tratar o espaço social 
em todas as suas múltiplas dimensões. Ainda tratando da dimensão do território, alguns autores 
destacam a importância da escala de estudo e como podem interferir no meio social: 

A abordagem do território nessa perspectiva permite estabelecer as 
relações entre os territórios em diferentes escalas. Assim, é possível 
transitar entre as escalas territoriais locais (acesso aos serviços, qualidade 
de vida, moradia, etc.) e sua relação com os mecanismos territoriais globais 
(políticas públicas, infraestrutura, economia, etc.) e, a partir daí, estabelecer 
a relação com os processos sociais como saúde, educação, renda, etc. 
Essa relação dialética confere especificidade para cada nicho territorial, 
onde a relação espaço e processo saúde-doença podem ser 
entendidos.(FARIA e BORTOLOZZI, 2009 p.37) 
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A análise dos autores mostra como o estudo relacionando o território e a saúde pode 
influenciar em políticas públicas e também interferir em processos sociais e desenvolvimento. Além 
disso, é necessária a compreensão que a pesquisa que relaciona saúde e território pode ter impacto 
direto na cidadania, que pode ser vivenciada através das políticas públicas instauradas e que conduz 
a pesquisa, como destaca :  

“A cidadania entendida a partir das políticas públicas, entretanto, 
não deve ser concebida por um princípio paternalista de assistência as 
necessidades básicas dos cidadãos. Do ponto de vista geográfico a 
cidadania supõe levar em conta a situação do ser humano enquanto 
produtor e consumidor no interior de um território” (DAVID, 2016. p.34) 

O que ainda justifica a importância do Sistema Único de Saúde brasileiro que não visa a 
saúde comercializada e sim um direito universal.  

 
 
Resultados 

 
Inicialmente buscou-se analisar se os valores das despesas com saúde dos municípios 

Apucarana e Arapongas entre os anos de 2010 a 2014, com o objetivo de confirmar se correspondem 
aos limites estabelecidos em lei, dada à disparidade de valores entre os dois municípios, 
considerando o número aproximado de habitantes, bem como de quantidade de unidades mantidas 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Os valores lançados como despesas com saúde tratam-se dos 
valores gastos com consultas, exames, procedimentos diversos, remédios e pessoal. Para a 
cobertura desses gastos são considerados os investimentos em saúde, conforme Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, e a Constituição Federal de 1988 em seu art. 198, que determina que 
o Sistema Único de Saúde seja financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Conforme o gráfico 1 
percebe-se a diferença bastante acentuada entre os valores para os gastos em saúde encontrados 
nos municípios, considerando o período de 2010 a 2014.  
  

Gráfico 1. Valores Gastos em Saúde nos Municípios de 2010 a 2014  

 
Fonte: IPARDES (2016) Org. Autores (2016) 

 
A média das despesas com saúde de cada município em estudo, entre os anos de 2010 a 

2014, foi de R$62.049.870,85 para Apucarana, e R$32.072.665,44 para Arapongas, uma diferença de 
51,68% entre os municípios. 

Considera-se como base de cálculo e aplicação mínima de valores para investimentos pelos 
entes federados em ações e serviços públicos de saúde, conforme normas constitucionais, no caso 
da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% 
(quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015); no caso dos Estados 
e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos 
recursos de que tratam os Arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000); 
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no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 156 e dos recursos de que tratam os Arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 

A Receita Corrente Líquida - RCL, de acordo com o Tesouro Nacional, refere-se à totalidade 
das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, 
transferências correntes, receitas correntes a classificar, e outras receitas correntes, deduzindo os 
valores transferidos, no caso dos municípios, ou seja, todas as receitas correntes arrecadadas, tais 
como, as transferências constitucionais e legais, e as contribuições nos planos de seguridade social 
(BRASIL, 2010) 

Para melhor entendimento da grande diferença entre os dois municípios em estudo no que se 
refere aos valores indicados em despesas com saúde, considerou-se a necessidade de compreender 
quais os critérios e regras de investimentos em saúde que resultam em maior ou menor valor 
disponível aos municípios para cobrir suas despesas, considerando, principalmente os repasses da 
União, já que observando as transferências correntes ao município, os valores apresentam-se mais 
equivalentes, conforme pode ser observado nos gráficos 2, que refere-se aos valores transferidos da 
União para os municípios, enquanto o gráfico 3 que representa aos valores transferidos do Estado do 
Paraná aos Municípios. 

 
Gráfico 2. Transferências Correntes do Estado ao Município de 2010 a 2014 . 
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Fonte: (IPARDES, 2016) Org.  
 

Gráfico 3. Valores Transferidos do Estado do Paraná aos Municípios de 2010 a 2014. 

 
Fonte: (IPARDES,2016)  

 
As transferências de recursos da União seguem critérios e parâmetros para alocação desses 

recursos, e cada município deve seguir as orientações constantes na Cartilha para Apresentação de 
Propostas ao Ministério da Saúde. 

Conforme Lei Complementar nº 141/2013, art. 17 e a Lei nº 8.080/1990, art. 35, são fixadas 
regras vigentes que preveem as especificidades das regiões, para os estabelecimentos de valores a 
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serem distribuídos por Estados, Municípios e Distrito Federal, que combinados, podem gerar fórmulas 
de cálculo que atendam às peculiaridades das diversas linhas de investimentos e às diferentes 
necessidades oriundas da heterogeneidade das regiões. São elas: 

a) Necessidade de Saúde da População. 
b) Dimensão epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial. 
c) Capacidade de oferta das ações e de serviços de saúde. 
d) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
e) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 

 
Quando em análise, um projeto de investimento, para obter aprovação será avaliado com 

base dos critérios constantes na Cartilha para Apresentação de Propostas ao Ministério da Saúde, e 
considerado para os próximos anos como principal objetivo do investimento assegurar o acesso à 
qualidade e à equidade da atenção à população, a valorização dos profissionais de saúde e o 
aprimoramento da gestão da saúde. 

Buscando ainda a compreensão da grande diferença de valores com gastos em saúde, 
considerando que deve haver maior investimento para o município de Apucarana, pois se constata o 
fato através dos valores constantes em Cadernos Estatísticos do IPARDES do ano de 2016, ano 
base 2015, segue-se a pesquisa verificando a situação dos municípios em alguns aspectos. 

Apucarana apresenta economia voltada à agropecuária, mantendo lavouras temporárias e 
permanentes de cultivo de soja, trigo, milho entre outros em cerca de mais de 33.000,00 ha, efetivo 
de rebanho de bovinos e suínos, em aves totalizando a média mais de 2 milhões de galináceos, e na 
pecuária mantém em maior parte Indústrias de transformação em destaque a têxtil, do vestuário e 
artefatos de tecido; comércio e serviços. Já a economia de Arapongas está voltada à agropecuária, 
mantendo lavouras temporárias e permanentes de cultivo de soja, trigo, milho entre outros em cerca 
de mais de 40.000,00 ha, efetivo de rebanho de bovinos e suínos, em aves totalizando a média mais 
de 3 milhões de galináceos, e na pecuária mantém em maior parte Indústrias de transformação em 
destaque de madeira e imobiliário; comércio e serviços. 

Alguns aspectos se destacaram durante os levantamentos de dados, já que, mesmo os dois 
municípios em estudo apresentando igual valor para Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 
ocupando classificação nacional 583. Porém a analise realizada considerando indicadores como, PIB 
per capita, Apucarana que apresenta maiores despesas em saúde, possui o índice com o valor de 
19.556 (R$1,00), enquanto, Arapongas  indica o valor de 34.057 (R$1,00).  

Considerando também a relação entre crianças desnutridas por crianças pesadas, como 
analise de eficácia dos valores gastos em saúde e de políticas públicas, percebe-se a vantagem no 
município de Arapongas, onde segundo o IPARDES (2014) Apucarana consta com 67 crianças 
desnutridas em 16.405 crianças pesadas, enquanto em Arapongas habitam apenas 15 crianças 
desnutridas entre 26.511 crianças pesadas. Essa diferença é uma resposta bastante clara da 
diferença em como o dinheiro pode ser investido em saúde através de uma estrutura que favoreça a 
saúde e cuidados básicos, como o atendimento familiar e a conscientização.  

 Um dos resultados obtidos é a espacialização das Unidades Básicas de Saúde, Unidades de 
Pronto Atendimento e Hospitais em ambas as cidades, para verificar se existe um padrão na 
instalação dessas estruturas, como pode ser percebido na figura 1 e 2. 
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Figura 1. Estabelecimentos de Saúde em Apucarana em 2015. 

 
 

 
Figura 2. Estabelecimentos de Saúde em Apucarana em 2015. 

 
 

  A análise dos dois mapas mostram como existe uma centralização espacial nos 
estabelecimentos de saúde, principalmente os de assistência básica à saúde, como as UBS, que 
possuem atendimento direcionado aos cuidados iniciais e diagnósticos mais simples, e que mesmo 
com potencial de tornar-se um instrumento de auxilio à saúde e melhoria na qualidade de vida, acaba 
encontrando-se centralizada em ambos os municípios, dificultando o acesso da população da 
periferia geográfica a um direito universal instituído através de constituição. 

 O problema acentua-se quando são combinadas as variáveis estabelecimentos de 
saúde e a média dos moradores por domicílios particulares permanentes, como pode ser percebido 
através das imagens 3 e 4. 
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Figura 3. Média do Número de Moradores em Domicílios Particulares Permanentes e Número de 
Estabelecimentos de Saúde em Apucarana. 

 
 
Figura 4. Média do Número de Moradores em Domicílios Particulares Permanentes e Número de 
Estabelecimentos de Saúde em Arapongas. 

 
 

 A análise das figuras 3 e 4 mostram um problema na locação das estruturas de saúde 
básica, já que os locais de atendimento encontram-se essencialmente em áreas com uma média de 
habitantes por domicilio menor, mostrando como a população que vive na periferia encontra-se 
desamparada de assistência a saúde básica e aos primeiros atendimentos disponibilizados pelos 
serviços primários de saúde. O baixo número de unidades de saúde fora do perímetro urbano dos 
municípios torna visível um problema de planejamento da saúde, que pode ser ocasionado pela 
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descentralização que o Sistema sugere, além de dificuldades no planejamento e ordenamento do 
território.  

 Um dos principais problemas do SUS é a centralização do hospital como instituição 
fundamental na saúde pública, ao invés de considerar o atendimento e auxilio básicos para melhoria 
das questões de saúde, como exemplo, é possível perceber a estrutura de saúde do município de 
Arapongas, que com menos verba destinada à saúde possuí índices de saúde semelhantes ao de 
Apucarana, que gasta mais, possuí um hospital a mais e que mesmo assim possui falhas em serviços 
básicos de saúde, como assistência à criança e a desnutrição, citadas anteriormente.  

Na interpretação geográfica feita para o problema, existem várias justificativas para o 
desenvolvimento dos investimentos e gastos em saúde, as quais podem apresentar esclarecimentos 
históricos, como é o caso dos municípios estudados, que apresentam essa divergência também por 
um fator histórico de muita relevância, como é o processo de ocupação da região, em que alguns 
municípios foram escolhidos politicamente para tornarem-se pólos de desenvolvimento no Estado, 
como cita:  

 
“Os centros urbanos e suas áreas intersticiais urbanas e rurais em seu 
processo de expansão estreitam relações e dividem funções com as 
aglomerações vizinhas, considerando extensões com raios de 
aproximadamente 200 quilômetros” (MOURA, 2008, p. 200). 

 
Caso similar ao de Apucarana. Em levantamento quanto à localização dos municípios e para 

entendimento quanto a sua importância regional e potencialidade econômica, constatou-se que 
Apucarana, conforme Divisão Urbana Regional (IBGE, 2008) é classificada como Centro Sub-
Regional A. Conforme Projeto Regiões de Influência das Cidades (REGIC), a classificação das 
regiões ocorrem em três escalas de referência, denominadas como Regiões Ampliadas de 
Articulação Urbana, Regiões Intermediárias de Articulação Urbana e Regiões Imediatas de 
Articulação Urbana. 

E é nesse contexto que se destaca Apucarana, que dentre as Regiões Intermediárias de 
Articulação Urbana, a qual envolve centros urbanos e o Centro sub-regional A. Trata-se de região 
com centralidade mediana capaz de polarizar grande número de municípios no atendimento a bens e 
serviços de alta complexidade, concentrando atividades de gestão pública e privada e articulam, na 
escala regional, órgãos e empresas privadas (IBGE, 2013). 

Os centros urbanos e suas áreas intersticiais urbanas e rurais em seu processo de expansão 
estreitam relações e dividem funções com as aglomerações vizinhas, considerando extensões com 
raios de aproximadamente 200 quilômetros (MOURA, 2008, p. 200). 
 
 
Conclusões 

 

A partir de toda a pesquisa foi possível constatar que os critérios de investimento e gastos 
são eficientes, o problema na divergência dos valores atribuídos a cada município não é só de 
administração individual das gestões públicas que por investirem de maneiras diferentes obtém 
respostas e resultados diferentes na área da saúde, mas também de aspectos históricos que 
interferem na territorialidade e centralidade de alguns municípios, como é o caso de Apucarana, que 
possui mais verba destinada aos gastos em saúde por atender cidades vizinhas e de sua região 
metropolitana com mais frequência que Arapongas. O que justifica o número maior em hospitais no 
comparativo das duas cidades, já que casos de doenças mais graves são encaminhadas aos 
principais hospitais locais.  
  Conclui-se que a problemática analisada tem suas causas e efeitos relacionados com 
processos de ocupação, centralidade e territorialidade, aspectos de destaque na geografia. 
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Resumo 
A população indígena brasileira viveu diversos conflitos desde o início do processo de colonização, 
vendo sua população diminuir ao longo da história. Somente após a promulgação da constituição 
federal de 1988 os indígenas tiveram reconhecimento da cidadania e autonomia de seus povos. 
Desde o contato do povo Paiter Surui com a cultura não indígena, essa comunidade busca equalizar 
esses conflitos, reconhecendo e incorporando diferentes costumes, nem sempre benéficos a sua 
população. Nesta pesquisa, buscamos analisar os aspectos relacionados a saúde do Povo Paiter 
Surui, correlacionando-as aos principais processos de saúde-doença que afetam a aldeia linha 09 da 
comunidade 07 de Setembro, localizada entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para isso, foram realizadas entrevistas com 
diferentes agentes sociais ao longo de dois dias de convívio com essa comunidade. Nossos 
resultados demonstram que a medicina tradicional é a forma de tratamento mais utilizada por essa 
sociedade. Todas as doenças, com exceção do diabetes e da hipertesão, podem ser tratadas através 
de plantas medicinais que são cultivadas pela própria comunidade. Apesar de haver uma unidade de 
saúde na aldeia, os índios atribuem pouco valor simbólico àquela instalação. Desta forma, podemos 
concluir que o povo Paiter Surui possui a sua própria forma de prevenção e tratamento das diferentes 
doenças que acometem sua comunidade. Todavia, a medicina moderna é necessária para aquela 
população para tratar doenças que não são características daquele povo e foram introduzidas após o 
contato com o povo não indígena. 
 
Palavras chave: Saúde indígena. Paiter Surui. Rondônia. 
 
 
Abstract 
The Brazilian indigenous population has experienced several conflicts since the beginning of the 
colonization process, seeing its population decrease throughout history. Only after the promulgation of 
the 1988 federal constitution did the indigenous peoples recognize the citizenship and autonomy of 
their peoples. Since the contact of the Paiter Surui people with the non-indigenous culture, this 
community seeks to equalize these conflicts, recognizing and incorporating different customs, not 
always beneficial to its population. In this research, we seek to analyze the health-related aspects of 
the Paiter Surui People, correlating them with the main health-disease processes that affect the village 
line 09 of the community 7 de Setembro, located between the states of Rondônia and Mato Grosso. 
This is a descriptive research with a qualitative approach. For this, interviews with different social 
agents were carried out during two days of living with this community. Our results demonstrate that 
traditional medicine is the form of treatment most used by this society. All diseases, with the exception 
of diabetes and hyperthyroidism, can be treated through medicinal plants that are grown by the 
community itself. Although there is a health unit in the village, the Indians attribute little symbolic value 
to that installation. In this way, we can conclude that the Paiter Surui people have their own way of 
preventing and treating the different diseases that affect their community. However, modern medicine 
is necessary for that population to treat diseases that are not characteristic of that people and were 
introduced after contact with the non-indigenous people. 
 
Key works: Indigenous health. Paiter Surui. Rondônia 
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Introdução 
 

A denominação índio ou indígena, segundo os dicionários da língua portuguesa, significa 
nativo, natural de um lugar. É também o nome dado aos primeiros habitantes (habitantes nativos) do 
continente americano, os chamados povos indígenas. A compreensão do modo de vida dos 
indígenas não pode se dissociar dos elementos e aspectos de suas representações cosmogônias, 
posto que a concepção de mundo encontra-se vinculada à espiritualidade e à cultura. Ambas passam 
por um processo de ressignificação e apresentam um dinamismo com a incorporação de valores 
externos, advindos da colonização (ALMEIDA SILVA, 2012).  

Luciano (2006), destaca que o processo de reafirmação das identidades étnicas, articulado no 
plano estratégico pan-indígena, por meio da aceitação da denominação genérica de índios ou 
indígenas, resultou na recuperação da autoestima dos povos indígenas perdida ao longo dos séculos 
de dominação e escravidão colonial. Segundo o autor, "o índio de hoje é um índio que se orgulha de 
ser nativo, de ser originário, de ser portador de civilização própria e de pertencer a uma 
ancestralidade particular" (p. 33). Os povos indígenas, que por força de séculos de repressão colonial 
escondiam e negavam suas identidades étnicas, agora reivindicam o reconhecimento de suas 
etnicidades e de suas territorialidades nos marcos do Estado brasileiro. 

A população indígena brasileira, de acordo com o IBGE (2010), é de 817.963. A região Norte 
concentra a maior parte dessa população, totalizando 305.873 indígenas. Para compreendermos o 
objeto de estudo desta pesquisa, é preciso entendermos como a Saúde Indígena encontra-se 
estruturada pelo Estado brasileiro.  

O subsistema de atenção à saúde indígena foi criado em 1999, por meio da Lei 9.836/99, 
conhecida como Lei Arouca. Ele é composto pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e 
configura-se em uma rede de serviços implantados nas terras indígenas para atender  a esta 
população, a partir dos critérios geográficos, demográficos e culturais.  

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) é responsável por coordenar a Política 
Nacional de Atenção a Saúde dos povos indígenas no SUS. Criada em outubro de 2010, ela surgiu a 
partir da necessidade de reformulação de sua gestão como uma demanda reivindicada pelos próprios 
povos indígenas durante as conferências nacionais de saúde.  

A estrutura administrativa da SESAI está dividida em três departamentos: Departamento de 
Gestão da Saúde Indígena (DGESI); Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI) e 
Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde (DSESI). Trinta e quatro Distritos Especiais 
Indígenas são responsáveis pela execução de ações de atenção a saúde, de saneamento ambiental 
e de edificações nas aldeias. Os distritos foram divididos por critérios territoriais tendo como base a 
ocupação geográfica das comunidades indígenas. Trezentos e cinquenta Polos Base, localizados em 
sua maioria em terras indígenas, são unidades de apoio aos distritos e às equipes multiprofissionais. 
Cada polo é responsável por um conjunto de comunidades. Sessenta e oito Casas de Saúde 
Indígena (CASAIs) fornecem serviço de apoio aos pacientes encaminhados à rede do SUS. Elas 
fornecem alojamento e acomodações para pacientes e acompanhantes, presta assistência de 
enfermagem e é responsável por marcar e acompanhar os indígenas em consultas, exames ou 
internação hospitalar.  

Além dessa infraestrutura já mencionada, a SESAI dispõe ainda de setecentos e cinquenta e 
uma Unidades Básicas de Saúde Indígena, localizadas em diferentes aldeias ao longo do país, com 
médicos, odontólogos e enfermeiros. Também são realizados exames clínicos, pré-natal, vacinas, 
ações de promoção e prevenção a saúde dos povos indígenas. O foco principal dessa rede é 
fornecer atenção e assistência à população aldeada. Na comunidade Paiter Surui, aldeia linha 09, 
encontramos uma dessas unidades do Programa Saúde Indígena, inaugurada no ano de 2014. O 
valor da obra foi de R$ 230.218,73, e a construção financiada pelo governo federal, corresponde a 
um posto de saúde tipo IV, onde são realizados de forma intermitente diferentes atendimentos 
básicos de saúde.  

Para prosseguirmos nossa argumentação, é importante compreender a concepção indígena 
de saúde e doença, para  uma posterior análise dos aspectos relacionados a saúde, tratamento e 
prevenção. De acordo com Luciano (2006, p.173), o estado de saúde e doença para os povos 
indígenas, em seu principal aspecto, é o resultado do tipo de relação individual e coletiva que se 
estabelece com as demais pessoas e com a natureza. Para os povos indígenas existem duas 
maneiras de se contrair doença: por provocação de pessoas (feitas) e por provocação da natureza 
(reação). Isto é muito importante, porque para os povos indígenas não existe doença natural, 
biológica ou hereditária. Ela é sempre adquirida, provocada e merecida moral e espiritualmente. A 
saúde sim é natural, pois é a própria vida, uma dádiva da natureza, porém sua manutenção depende 
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de permanente vigilância e cuidado contra os espíritos maus da natureza. A doença, portanto, é o 
resultado da luta interna da natureza entre os espíritos “bons” e os espíritos “maus”. Luciano (2006) 
Acrescenta que o espírito mau refere-se à capacidade de reação e autodefesa da própria natureza 
quando ela é transgredida. Assim, a saúde não se constitui como espaço autônomo ou isolado, mas 
refere-se às questões mais gerais das relações sociais, das relações com a natureza, da cosmologia, 
da organização social, do exercício do poder, etc. 

Desta forma, a doença tem sua origem na natureza, seja como uma reação dela mesma ou 
quando é provocada ou manipulada pelos homens. Neste último caso, enquadra-se o papel do pajé, 
um profundo conhecedor dos segredos e das capacidades da natureza. O pajé é uma espécie de 
intermediário entre os seres naturais e os sobrenaturais, desde a criação do mundo, quando os seres 
humanos e os não-humanos violaram as primeiras regras da natureza, da qual eles faziam parte, por 
se comportarem de forma distinta ou superior a ela. Foi nesse momento que surgiu a primeira 
doença, como resultado de transgressão das leis da natureza (LUCIANO, 2006). 

A medicina indígena é uma das expressões culturais que mais se mantiveram ao longo do 
tempo, apesar da colonização. O sistema de saúde indígena, desde sua criação, passou por uma 
série de dispositivos legais que moldaram e regularam o seu funcionamento, levando em 
considerações as peculiaridades dos diferentes povos indígenas. Instituíram modelos de gestão e 
atenção à saúde peculiares e complexos. Desta forma, buscamos nessa pesquisa analisar os 
principais aspectos relacionados a saúde do Povo Paiter Surui, correlacionando-as aos principais 
processos de saúde-doença que afetam essa população. Ademais, buscamos ainda verificar qual é a 
relação com a medicina moderna praticada pela SESAI nessa comunidade.  

O aporte teórico-conceitual que nos alicerçamos foi o da fenomenologia, interpretada a partir 
da referência de Dardel (2011). Trata-se de uma reflexão voltada para área interdisciplinar dos 
campos do conhecimento preocupados com a existência, o espaço e a relação Homem-Terra 
(sociedade-natureza). 

Esta pesquisa é resultado do trabalho de campo realizado no Programa de Pós-Graduação 
em Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia PPGG/UNIR, no período de 10 a 12 
de dezembro de 2016. Participaram da atividade professores e acadêmicos vinculados ao programa. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa realizada através de entrevistas com o 
povo Paiter Surui residentes da linha 09, na comunidade 07 de Setembro, no município de Cacoal.  

 
 

Configuração social, demográfica e política do Povo Paiter Surui 
 

Os povos indígenas, por serem sociedades fundamentalmente guiadas por princípios de 
direitos coletivos, são constituídos por organizações sociais complexas, na sua grande maioria não 
formais, não escritas, mas que operam como referência para a vida individual e grupal (LUCIANO, 
2006). Os Surui de Rondônia, autodenominados Paiter-Surui - Gente de Verdade, hoje preferem ser 
chamados de Paiter Surui, respeitando a autodenominação e o nome dado pela FUNAI. Constituem 
uma população de aproximadamente 1.400 pessoas que falam uma língua do tronco Tupi e família 
Mondé (CARDOZO, 2014).  

Organizam-se em metades compostas por grupos exogâmicos patrilineares
262

: Gamep, 
Gamir, Makor e Kaban (CARDOZO, 2014). Os Paiter são poligâmicos e mantêm o casamento 
avuncular, isto é, a regra de casamento em que o homem se casa com a filha de sua irmã. Também 
há ocorrência de casamentos entre primos cruzados. Já primos paralelos são considerados irmãos, 
portanto não devem casar-se (ISA, 2017). 

Vivem na Terra indígena Paiterey Karah (Terra indígena Sete de Setembro), em um território 
de aproximadamente 248.147 mil hectares, localizado no sudoeste de Rondônia e noroeste de Mato 
Grosso, região fronteiriça entre os municípios de Cacoal (estado de Rondônia) e Aripuanã (estado do 
Mato Grosso); (CARDOZO, 2014). A demarcação dessa Terra Indígena se deu em 1976, e a posse 
permanente foi declarada pela Portaria nº. 1.561 de 29 de setembro de 1983, tendo sido homologada 
pelo Decreto nº 88.867 de 17 de outubro de 1983, pelo presidente João Figueiredo (CARDOZO, 
2011). Atualmente, vivem nessa terra indígena 28 comunidades diferentes. 

Assim como vivenciado por muitos povos indígenas no Brasil, seu território era maior antes 
do processo de colonização. Muitos recursos naturais que eram utilizados pelas comunidades do 
Povo Paiter Surui foram excluídos dessa demarcação e os índios não mais tiveram acesso a tais 
recursos. Um desses elementos destacados pelos nossos entrevistados é o cipó utilizado para 
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 Casamento entre indivíduos pertencentes a grupos étnico-raciais distintos organizados através da linhagem paterna.  
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construção de suas casas típicas. Atualmente os índios da aldeia linha 09 residem todos em 
construções de madeira semelhantes às edificações encontradas na periferia das cidades brasileiras. 

Chega-se a esta comunidade, a partir de Cacoal, através das linhas de acesso 7, 8, 9, 10, 11, 
12 e 14, pelo fato de as aldeias estarem distribuídas ao longo dos seus limites, tanto por questões de 
segurança, quanto de aproveitamento de antigas sedes de fazendas deixadas por invasores que se 
estabeleceram dentro da área nas décadas de 70 e 80 (Mapa 1). 

 
Mapa 1: Localização geográfica da Terra Indígena Sete de Setembro. 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDAM); Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e; Fundação 
Nacional do índio (FUNAI). Elaboração: Elenice Duran Silva (2015). Disponível em: ALMEIDA SILVA (2015). URL <http:// 
confins.revues.org/docannexe/image/10218/img-1.png> 

 
O portal do Instituto Socioambiental (ISA), através do sítio eletrônico dos povos indígenas no 

Brasil esclarece que a denominação de linhas é corrente na região, proveniente da marcação dos 
lotes dos projetos de colonização e expansão fronteiriça. São basicamente estradas que dão acesso 
a lugares outrora inacessíveis, ao mesmo tempo que marcam geograficamente a área. Todas as 28 
comunidades são identificadas utilizando essa numeração.  

O mesmo portal destaca que o Povo Paiter Surui foi contatado por expedição oficial da 
FUNAI, chefiada pelo sertanista Francisco Meirelles, em sete de setembro de 1969. Naquela ocasião 
verificava-se o início da migração de um grande número de pessoas oriundas do sul do país para 
Rondônia em busca de terras e melhores condições de vida, com estímulo do Governo Federal, 
através dos programas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Segundo 
Cardozo (2011), o resultado inicial do contato na população indígena, foi a redução de 5.000 para 250 
indivíduos. Destaca que apesar dos impactos sobre sua cultura, os Paiter Surui mantêm muito de 
seus costumes, língua e vários aspectos cosmológicos. 

A Terra Indígena Sete de Setembro é banhada pela bacia do rio Branco, afluente do rio 
Roosevelt e que se forma a partir da junção dos rios Sete de Setembro e Fortuninha. Os principais 
afluentes do rio Branco que drenam a área são o Ribeirão Grande, rio Fortuninha e o Fortuna, na 
margem direita. Na margem esquerda há os rios Igapó (nomeado pelos Paiter) e o rio São Gabrie, 
além de outros sem denominação em carta topográfica do IBGE. 

https://confins.revues.org/docannexe/image/10218/img-1.png
https://confins.revues.org/docannexe/image/10218/img-1.png
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Segundo descrições do Projeto Radam Brasil - projeto de 1978 pertencente ao Ministério das 
Minas e Energia/Departamento Nacional de Produção Mineral, que teve o objetivo de mapear a 
região amazônica para fazer o levantamento de recursos naturais -, na área onde se encontra a Terra 
Indígena Sete de Setembro existem três tipos de cobertura florestal: floresta tropical aberta, a mais 
extensa, floresta tropical densa e área de tensão ecológica, menos extensa (ISA, 2017). 

O clima predominante é o tropical quente e úmido. As temperaturas médias anuais variam em 
torno de 24º C com duas estações bem definidas, com forte decréscimo de precipitação no inverno, 
apresentando três meses de estiagem (junho, julho e agosto).  

Sua economia é baseada na produção agrícola, com produção de roças tradicionais e manejo 
do café, banana, mandioca, milho, amendoim e, recentemente, castanha. Existem as roças coletivas 
para o sustento da comunidade e as roças particulares, localizadas nos fundos das casas de cada 
família, onde o provento é destinado a alimentação de seus moradores. Influenciados pela pecuária, 
característica da região e sob opiniões divergentes a respeito do assunto dentro da comunidade, há 
um pequeno número de cabeças de gado que são administradas pelos índios mais jovens. No 
momento, a pecuária ainda não é utilizada como fonte de renda.  

No que diz respeito à organização política, a chefia Surui é difusa. Existem muitos chefes, dos 
vários clãs e aldeias, no entanto, os mais poderosos são aqueles que possuem as maiores roças e 
costumam ser mais generosos no provimento da "chicha" (bebida fermentada de milho), além de 
serem exímios em confeccionar flechas. Há também os chefes cerimoniais nos trabalhos coletivos. 
Cada clã possui um chefe e a chefia muda de tempos em tempos, sendo passada de pai para filho, 
além de poder ser transmitida a um irmão a outro caso o chefe não possua filhos. O mais comum é o 
homem chefiar o grupo de irmãos, podendo um sogro ser o chefe dos genros, caso eles morem na 
mesma casa.  

No âmbito da representação do povo frente aos agentes da sociedade nacional, os Surui 
elegem chefes mais jovens por se expressarem melhor em português; porém, na vida aldeã, a chefia 
continua sendo a tradicional. As lideranças indígenas, denominadas de lideranças políticas ou “novas 
lideranças”, são aquelas que recebem tarefas específicas para atuar nas relações com a sociedade 
não indígena, geralmente pessoas que não seguiram os processos socioculturais próprios ou 
tradicionais para chegarem ao posto. 

Por não haver uma centralização política, em certas ocasiões faltava consenso entre os 
líderes locais acarretando conflitos internos que inviabilizavam a tomada de algumas posições 
representativas de todo o povo Paiter Surui. Para dirimir esses conflitos, em 2010, foi criado o 
Parlamento Paiter Surui, uma organização política formada pelos presidentes de associações de clãs, 
Conselho de Anciões (PAMOTOD EY), Parlamentares eleitos pelo povo (LABIWAY EY) e o Líder 
Maior do povo Paiter Surui (LABIWAY ESAGAH). Os princípios do Parlamento Paiter Surui se 
fundamentam nos valores básicos que direcionam todas as ações que dizem respeito à vida da 
comunidade e à utilização dos recursos naturais da Terra Indígena Sete de Setembro. Esse 
Parlamento busca a retomada cultural, igualdade social e desenvolvimento sustentável (Figura 1).  

 
 

Figura 1: Sistema de governança do Povo Paiter Surui.  
 

 
Fonte: Cardozo (2011). Disponível em: URL < https://polis.revues.org/docannexe/image/10117/img-2-small580.jpg> 
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Conforme Luciano (2006), tradicionalmente, as aldeias indígenas tinham apenas lideranças 
denominadas tradicionais, ou seja, os caciques ou tuxauas, que tinham a função de organizar, 
articular e representar a aldeia ou o povo diante de outros povos. São denominados líderes 
tradicionais porque seguem ou cumprem as condições e as regras herdadas dos seus pais ou 
ancestrais e aceitas pelo grupo. O surgimento de organizações indígenas veio modificar a 
configuração dos espaços de poder presentes nas comunidades e nos povos indígenas, pois 
surgiram novas pessoas que passaram a ter funções importantes na vida coletiva, como é o caso dos 
dirigentes de organizações indígenas, dos professores, dos agentes indígenas de saúde e de outros 
profissionais indígenas. 

É válido ressaltar que, em 2000, os Paiter Surui elaboraram um Plano de Desenvolvimento 
Etnoambiental, em que fizeram o planejamento de ações a serem desenvolvidas no período de 50 
anos, baseado nos eixos temáticos: Saúde, Segurança Alimentar, Economia, Meio Ambiente, 
Educação, Cultura, Religião e Fortalecimento Institucional. Estes temas tem como objetivo fortalecer 
a cultura Paiter e facilitar a tomada de decisões.  

 
 

Resultados e Discussão 
 

Os povos indígenas vêm experimentando mudanças no estilo de vida que tem repercutido na 
emergência das doenças crônicas não transmissíveis, a destacar: dislipidemias, diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças psiquiátricas e alcoolismo 
(SANTOS e COIMBRA Jr., 2003). Assim sendo, a procura por serviços de saúde especializados 
tende a aumentar acompanhando a crescente mudança no perfil epidemiológico desses povos. 

Nesse contexto, Pereira (2012) destaca que é função da atenção primária à saúde 
desencadear intervenções nas comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção 
de doenças que poderão colaborar para melhoria das condições de vida dessa população. Ao mesmo 
tempo, é fundamental que os serviços de saúde de média e alta complexidade conheçam os 
aspectos socioculturais que interferem nos processos de saúde-doença dos diferentes povos 
indígenas para acolher e intervir segundo suas necessidades, propondo projetos de cuidado mais 
efetivos e condizentes com o entendimento e a realidade de cada grupo populacional. 

Apesar da infraestrutura da SESAI disponível na aldeia da linha 09, a saúde é precária, não 
havendo profissionais nas aldeias e os agentes indígenas de saúde não tem apoio nem formação 
para exercer a profissão. Esta situação acaba gerando a saída de vários indígenas para serem 
atendidos na cidade, expõem-se à uma série de outras doenças. Na maioria das vezes, voltam para a 
aldeia com outras enfermidades, além daquela que os levou à cidade. Cardozo (2011), destaca que o 
Governo faz o discurso da saúde diferenciada, mas o que se vê na prática é que isto não ocorre. 

A cidade usualmente utilizada pelos 144 moradores da aldeia da linha 09, como referência de 
saúde e demais serviços do Estado é Cacoal

263
, localizada aproximadamente a 40 km de distância da 

aldeia.  
Sobre essa questão do atendimento fora da aldeia, um dos agentes entrevistados nos revelou 

o preconceito e a discriminação que os povos indígenas sofrem durante sua estadia nas unidades de 
saúde do município de Cacoal e demais localidades vizinhas. Destaca que os principais motivos 
dessa situação são a língua, as diferenças culturais e religiosas.  

Mesmo com uma mudança de concepção em curso, as populações indígenas ainda são 
vistas pela sociedade brasileira ora de forma preconceituosa, ora de forma idealizada. As populações 
rurais, muitas vezes dominadas política, ideológica e economicamente por elites municipais com 
fortes interesses nas terras dos índios e em seus recursos ambientais, necessitam disputar as 
escassas oportunidades de sobrevivência em sua região com membros de sociedades indígenas que 
lá vivem (BRASIL, 2017). 

A pesquisa realizada mostrou que as doenças e problemas de saúde que mais acometem as 
crianças Paiter Surui são: verminose, gripe, pneumonia, desidratação e diarreia. Entre os adultos, os 
males mais comuns são: gripe, pneumonia, reumatismo e tuberculose. Para todas essas 
enfermidades, o tratamento mais procurado e utilizado pelos Paiter Surui são as plantas medicinais, 
cultivadas em uma região específica da aldeia, denominada Centro de Preservação das Plantas 
Medicinais. O levantamento etnobotânico obteve como resultados 129 espécimes de plantas, 
informadas pelos indígenas como medicinais (CARDOZO, 2011).  
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 Município brasileiro do estado de Rondônia com 78.854 habitantes (IBGE, 2010). Atualmente é o quinto maior município do 
estado movido principalmente pelas grandes indústrias do setor madeireiro, agropecuário e comércio.  
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O Centro de Preservação das Plantas Medicinais é parte do Plano de Desenvolvimento 
Etnoambiental. Seu líder (responsável na aldeia) possui formação técnica em enfermagem há dois 
anos. O objetivo do Centro é preservar a cultura medicinal tradicional do Povo Paiter Surui, 
valorizando seus costumes e crenças. "Não se trata de excluir o tratamento praticado pela medicina 
moderna com os índios, mais uma busca de unificar e equilibrar a medicina do meu povo com a 
medicina do não índio"

264
. Outro agente social entrevistado acrescenta: "buscamos com isso a 

preservação da comunidade"
265

.  
A medicina tradicional representa a soma dos conhecimentos, habilidades e práticas usadas 

na manutenção da saúde e na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças físicas e mentais 
(World Health Organization, 2002). Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o termo medicina 
tradicional é intercambiável com os termos medicina alternativa ou complementar, traduzindo os 
modos de proteção e recuperação da saúde das populações. Luciano (2006) questiona se para a 
população indígena, o resgate desses costumes seria um retorno ao passado ou puro saudosismo. 
Responde que de modo algum, isto é identidade indígena e orgulho de ser índio. Acrescenta que é 
ser o que se é, como acontece com todas as sociedades humanas em condições normais de vida.  

O autor acrescenta que diante da atual repressão cultural não institucionalizada, não oficial, 
percebida, por exemplo, na implementação das políticas públicas e no reconhecimento pleno dos 
direitos garantidos, como o direito à terra, à educação e à saúde adequada e passado um longo 
período institucionalizado de repressão, as novas gerações de jovens indígenas parecem carentes de 
uma identidade que lhes garanta um espaço social e identitário em um mundo cada vez mais global. 
A afirmação dessa identidade é necessária à valorização e fundamentação dos direitos econômicos, 
sociais, culturais contemporâneos, uma vez que o mundo globalizado caracteriza-se também, por 
uma profunda segmentação no que diz respeito à cultura, à ancestralidade, e à origem étnica 
(LUCIANO, 2006). 

Ao longo da visitação pelo Centro de Preservação das Plantas Medicinais, podemos 
identificar esse sentimento de valorização de suas práticas e costumes. Mesmo os mais jovens da 
aldeia, bastante influenciados pela cultura não indígena em função da educação que acontece 
principalmente no município de Cacoal, conferem grande valor simbólico àquele lugar. Eles 
reconhecem os benefícios da medicina moderna praticada pelo não índio na aldeia, mas destacam 
que para o povo Paiter Surui, ela não faz falta.  

Esse espaço na aldeia é considerado como um hospital, onde todos os índios têm acesso 
quando precisam. Quando um indivíduo não índio encontra-se enfermo na aldeia, eles oferecem 
tratamento através da medicina tradicional praticada na comunidade. Todavia, não distribuem ou 
comercializam suas plantas medicinais a outros povos. Trata-se de uma grande farmácia natural com 
diferentes alternativas para prevenção, tratamento e demais elementos necessários à sobrevivência 
do Povo Paiter Surui. É preciso destacar, que os conhecimentos da medicina tradicional Paiter Surui 
vão além da prevenção e tratamento de doenças, como é o caso da planta conhecida na língua Tupi 
Mondé, como Sobageyn Xabor Gãp que é utilizada pelos índios para que o casal aumente as 
chances de ter um filho homem.  

O Centro levou aproximadamente, um ano para ser criado pela comunidade, todavia, desde a 
criação do projeto, seu líder destaca que as crianças resgataram o interesse pela cultura do povo 
Paiter Surui. Dessa forma foi resgatada a tradição de se transmitir o conhecimento sobre as plantas 
medicinais, de geração em geração. 

Apesar desse importante lugar de transformação e resgate cultural do povo Paiter Surui, um 
dos agentes sociais entrevistados nos revela que a presença das igrejas Batista e Assembleia de 
Deus nas aldeias contribuiu para uma profunda transformação cultural, um exemplo disto é o 
desaparecimento dos pajés. Segundo os entrevistados, os pajés deixaram de atuar devido à 
proibição da Igreja e a perda da conexão que havia entre a natureza e o índio que recebia o esse 
chamado especial.  

Para tentar nos explicar sobre esse assunto, um dos agentes sociais entrevistados nos revela 
que o pajé "se comunica com os espíritos, não pode ser treinado ou escolhido pela comunidade. É 
uma convocação... Os espíritos que não deixam o corpo do doente morrer. Para isso o pajé 
desenvolve seus rituais"

266
. 

Na aldeia da linha 09 há um pajé que não mais desenvolve essa atividade. Em todas as 28 
comunidades dos Paiter Surui, há apenas dois pajés, localizados nas linhas 11 e 14, para atender as 
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 Fonte: Pesquisa de campo realizada no dia 11 de dezembro de 2016 na aldeia linha 09, terra indígena dos Paiter Surui.  
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 Fonte: Pesquisa de campo realizada no dia 11 de dezembro de 2016 na aldeia linha 09, terra indígena dos Paiter Surui.  
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 Fonte: Pesquisa de campo realizada no dia 11 de dezembro de 2016 na aldeia linha 09, terra indígena dos Paiter Surui.  
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diferentes demandas do seu povo. A exemplo do que aconteceu na história do povo indígena 
brasileiro (BOTELHO, 2006), uma das grandes preocupações dos Paiter Surui, é fazer com que essa 
importante tradição dos povos indígenas não desapareça de suas terras. 

Destaque para a igreja Paiter, local onde os índios costumam reunir-se, não para realizar 
rituais religiosos, mas para reuniões com o objetivo de minimizar os conflitos entre a cultura indígena 
com a cultura do povo não indígena.  

Outra tradição que está extinguindo-se, de acordo com um dos líderes da aldeia, são as 
parteiras. Na aldeia da linha 09, há parteiras aptas a realizar o parto das índias, porém, pouco são 
procuradas pela comunidade. A influência dessa vez é do Estado que, através da SESAI, orienta as 
gestantes a procurarem as unidades de saúde para realização do pré-natal e, consequentemente do 
parto.  

Assim como no caso da criação do Centro de Preservação das Plantas Medicinais, há um 
projeto dentro do Plano de Desenvolvimento Etnoambiental que se encontra em processo de 
implantação na aldeia da linha 09, com o objetivo de mudar essa realidade. Nesse projeto, o pré-natal 
será realizado dentro da aldeia. Caso a previsão do parto indique que ele ocorrerá de forma natural, o 
procedimento será desenvolvido através das parteiras também dentro comunidade. Tal fenômeno de 
resgate e inclusão de parteiras tradicionais no Sistema Único de Saúde no Brasil vêm ganhando 
espaço nos últimos anos em todas as comunidades ao longo do país (GUSMAN, e cols. 2015). 

Na contramão do que as pesquisas indicam sobre a taxa de crescimento da população 
indígena brasileira, especialmente sobre o estado de Rondônia (LEVY, 2008), a aldeia da linha 09 vê 
seu número total de habitantes aumentar nos últimos anos. De acordo com os entrevistados, esse 
grupo representa uma das maiores aldeias do território Paiter Surui. Todavia, a poligamia, costume 
tradicional daquela sociedade, está diminuindo, bem como, o número de crianças por família. Os 
principais motivos apontados pelos entrevistados foram a influência religiosa e o convívio maior com 
a cultura não indígena.  

Quando questionados sobre a expectativa de vida de sua população, os anciãos nos 
revelaram que antes do contato com o não índio, seus habitantes costumavam viver mais de 100 
anos. Atualmente, com a incorporação de muitos hábitos e costumes da cultura do povo não 
indígena, os habitantes da aldeia estão vivendo por volta de 80 a 90 anos. Mesmo que a escala 
utilizada por eles para nos fornecer esses dados, não esteja de acordo com o calendário gregoriano, 
é notório entre os mais idosos da aldeia, um decréscimo significativo na expectativa de vida de seus 
moradores.  

A incorporação de hábitos e costumes não indígenas alterou não só a expectativa de vida do 
povo Paiter Surui, também fez surgir novas doenças que antes eram desconhecidas pelas 
comunidades indígenas. Dentre elas, o agente de saúde da aldeia aponta como principais, o diabetes 
e a hipertensão. Para ambas doenças, não há tratamento na medicina tradicional indígena. O que 
desencadeou tais enfermidades, segundo ele, foram principalmente a incorporação do sal cozinha de 
e do açúcar industrializado na dieta dos índios. 

As transformações do mundo moderno através do processo de industrialização e urbanização 
levaram a mudanças no estilo de vida, na cultura e no surgimento de doenças crônicas não 
transmissíveis (COIMBRA JUNIOR, 2003). Esses impactos também foram observados nas 
populações indígenas brasileiras, impulsionados por mudanças nos hábitos socioculturais, 
econômicos e de estilo de vida decorrentes da interação indígena com a sociedade não indígena. 
Além disso, a destruição de ecossistemas localizados em terras ou arredores indígenas também 
interfere significativamente em muitos aspectos da vida cotidiana dos povos indígenas, modificando 
seu perfil de saúde, tornando-os mais vulneráveis e contribuindo para o aumento das doenças 
crônicas como o diabetes (BASTA e cols. 2012). Souza Filho (2015) destaca que as doenças 
cardiovasculares são consideradas a principal causa de morbidade e mortalidade de indivíduos no 
mundo, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, representando 
aproximadamente 30% de todas as mortes no mundo e 80% das mortes em países 
subdesenvolvidos. 

Em estudos realizados na população indígena nas décadas de 1970 e 1980 (OLIVER, e cols. 
1975; MANCILHA-CARVALHO, e cols. 1981; MANCILHA-CARVALHO, e cols. 1983;), a hipertensão 
foi praticamente inexistente. No entanto, pesquisa realizada em uma aldeia indígena em Jaguapiru 
(Brasil, MS) em 2011 mostrou prevalência de hipertensão de 29,7%, diabetes e indivíduos com 
tolerância à glicose de 67,5%. Verificou-se também que 4,5% tinham diabetes mellitus, 2,2% tinham 
intolerância à glicose e 14% dos homens e 30% das mulheres eram obesos (OLIVEIRA, e cols. 
(2011). Na aldeia da linha 09, foi possível identificar o sobrepeso e a obesidade em crianças, 
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adolescentes e adultos. Esse elemento também foi destacado pelo agente de saúde como 
preocupante em relação ao futuro da saúde do povo Paiter Surui.  

Sobre a Unidade Básica de Saúde, localizada na aldeia, a instalação física é pouco utilizada 
pelos índios, mesmo apresentando infraestrutura privilegiada em relação às demais instalações da 
comunidade. O atendimento no local é feito de forma intermitente, aproximadamente a cada 60 dias, 
através de mutirões onde são convocados todos os moradores da aldeia para realização de consultas 
e exames de rotina.  

Mendonça (2010) destaca que à medida que nos distanciamos de nossa sociedade e 
conhecemos outras formas de ver, de ser e estar no mundo, somos levados a refletir sobre nossa 
própria cultura, nossas regras sociais que foram sendo construídas ao longo de nossa história, a 
partir dos encontros e desencontros de várias culturas. Conhecer o diferente passa por uma reflexão 
sobre a nossa prática, confirma a necessidade de se dispor a ouvir e se dispor ao diálogo. Essa é 
uma das habilidades mais importantes que os profissionais de saúde que atuam em saúde indígena 
devem exercitar e construir. 

Os indígenas, bem como outros segmentos da população, utilizam-se de variados sistemas 
alternativos de saúde disponíveis, seja os tradicionais da cultura, seja os biomédicos, desde que 
apresentem comprovada eficácia, que torna o itinerário terapêutico bastante complexo e diversificado. 
A existência de diversos sistemas terapêuticos que envolvem o paciente gera a necessidade de os 
profissionais de saúde conhecerem a organização e redes sociais que sustentam as formas de 
autocuidado praticadas pelo paciente nos serviços de saúde. No entanto, apesar dos esforços por 
parte dos profissionais de saúde na interação com sua clientela, aspectos relacionados aos 
processos socioculturais subjacentes aos modos de vida, muitas vezes são ignorados ou 

desconhecidos (GARNELO e LANGDON, 2005). Assim, é preciso conhecer e valorizar essas 
práticas e entender que a procura de cuidados por esse paciente é variada e complexa. 

 
 

Considerações Finais  
 
O estado e as representações de saúde do Povo Paiter Surui passam por um grande 

processo de mudança e ressignificação. Esse processo é impulsionado por mudanças nos hábitos 
socioculturais, econômicos e de estilo de vida decorrentes da interação indígena com a sociedade 
não indígena.  

A medicina tradicional ainda é a forma mais utilizada por essa população para prevenção e 
tratamento das diferentes enfermidades. É através desta medicina tradicional que a comunidade 
resgata sua cultura e identidade.  

A medicina moderna, apesar de seu reconhecimento, serve apenas para atender demandas 
específicas, que emergiram conjuntamente com o processo de colonização. Não faria falta àquela 
sociedade caso ainda vivessem como antes do contato com a sociedade não indígena.  

Embora não exista cultura estática e pura, uma vez que cultura é sempre o resultado de 
interações e trocas de experiências e modos de vida entre indivíduos e grupos sociais, ao 
estudarmos a saúde indígena, é necessário a compreensão da diversidade étnica e identitária para a 
superarmos a visão conservadora da noção clássica de Unidade Nacional e Identidade Nacional 
monolítica e única, na qual se pretende que a identidade seja uma síntese ou uma simplificação das 
diversas culturas e identidades que constituem o Estado Nação. Fazem parte de qualquer dinâmica 
cultural, os intercâmbios e as interações com outras culturas, mesmo que aconteçam perdas e 
ganhos de elementos culturais, inclusive biológicos, mas que não resultam em perdas das 
identidades em interação.  

As culturas indígenas, em grande medida, têm conservado sua singularidade em face do 
mundo moderno, sem isolamento. Até hoje existem códigos culturais autóctones pouco conhecidos, 
como é o caso das medicinas tradicionais. A consciência de uma cultura própria é em si um ato 
libertador, na medida em que vence o sentimento de inferioridade diante da cultura opressora.  

Tudo isso conduz-nos a refletir que há a necessidade de um pensar geográfico, como 
problematizador, quetionador constante das verdades absolutas. Buscar novas formas de 
interpretação e estabelecer um diálogo mais próximo dos saberes tradicionais não deve ser pensado 
como uma coisa única, isolada; ao contrário, é a oportunidade de união entre a tradição e novo.  

O ser humano em qualquer sociedade deve deixar de ser representado como um mero objeto 
de análise para a ciência, força de trabalho para o capital, e a natureza como fonte inesgotável de 
matéria-prima e energia que deve ser explorada para que o almejado desenvolvimento seja 
concretizado. As culturas indígenas são concretas, como concretos são os que dão vida a elas. Os 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902014000301077&lang=pt#B22
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índios conservam suas línguas, suas experiências e sua relação com a natureza e com a sociedade. 
Eles mantêm a tradição oral e os rituais como manifestação artística e maneira de vinculação com a 
natureza e o sobrenatural. Mantêm o papel socializador e educador da família, aplicam os sábios 
conhecimentos milenares e praticam o respeito à natureza.  

A Geografia da Saúde pode ajudar na difusão do ideário da valorização do ser humano na 
sua essência, no tocante de que o tradicional não é sinônimo de atraso, mais sim de identidade, 
possibilitando com isso a elevação e resgate da cultura (valores) de populações que perderam, e de 
muitas que venham a perder, parte de sua cultura e/ou de seus conhecimentos tradicionais e que 
certamente não serão seduzidos pelo padrão de consumo de outras civilizações. Os saberes 
tradicionais alinhados a ciência precisam ser valorizados e não explorados como sempre aconteceu 
ao se conhecer o próprio processo histórico de ocupação da Amazônia. 

À sua maneira, as culturas indígenas expressam os grandes valores universais. A diversidade 
de visões do mundo, do homem e dos modos de organização da vida, os conhecimentos e os valores 
transmitidos de pais para filhos, a tradição oral e a experiência empírica são a base e a força dos 
conhecimentos e dos valores. A territorialidade atua como um estado de espírito e os ritos e os mitos, 
como referência da identidade e da consciência humana e da natureza. Cabe aos profissionais da 
saúde, estudiosos da academia e a população indígena buscarem e partilharem do conhecimento 
intercultural, a fim de, encontrar espaços na construção de propostas e estratégias que sejam 
relevantes para enfrentar os novos desafios da modernidade. As distintas perspectivas de mundo 
encontradas em nosso país, tornam-nos muito mais ricos e a partir dessa compreensão, faz-se 
necessária uma comunicação intercultural mais sensível, cuidadosa e consequentemente, inteligível e 
dialógica. 
 
 
Agradecimentos  
Ao povo Paiter Surui pela hospitalidade e generosidade com que nos receberam; Ao Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia PPGG/UNIR, 
especialmente os docentes Dr. Adnilson de Almeida Silva, Dr. Josué da Costa Silva e Dra. Maria das 
Graças S. N. Silva que oportunizaram essa experiência.  
 
 
Referências 
 
ALMEIDA SILVA, A.; ALVES DA SILVA, A.; SANTOS, S. K.; MEDEIROS, A. F.; SURUÍ, A. N. O ritual 
mapimaí no processo de construção da territorialidade paiter suruí. Confins, v. 24, 2015. 
 
ALMEIDA SILVA, A. A colonização em Rondônia e as novas representações para os indígenas. In: 
Colonização, território e meio ambiente em Rondônia: reflexões geográficas. Curitiba: SK Editora; 
Porto Velho: PPGG/UNIR, 2012. p. 83-106. 
 
BASTA, P. C.; ORELLANA, J. D. Y.; ARANTES, R. Perfil epidemiológico dos povos indígenas no 
Brasil: notas sobre agravos selecionados. In: GARNELO, L.; PONTES, A. L. organizadoras. Saúde 
indígena: uma introdução ao tema. Brasília: Mec-Secadi; 2012. p. 60-107. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça. Fundação Nacional do Índio. Índios do Brasil. Disponível em 
www.funai.gov.br. Acesso em 09/01/2017. 
 
BOTELHO, J. B.; COSTA, H. L. Pajé: reconstrução e sobrevivência. Hist. cienc. saude-Manguinhos, 
Rio de Janeiro , v. 13, n. 4, p. 927-956, Dec. 2006 . 
 
CARDOZO, I. B. (Org.). Etnozoneamento Paiterey Garah: terra indígena Sete de Setembro. 
Organizadora: Ivaneide Bandeira Cardozo. Porto Velho, RO: Kanindé - Associação de Defesa 
Etnoambiental, 2011. 58 p. 
 
________. (Org.). Códigos e normas Paiter Surui. Organizadora: Ivaneide Bandeira Cardozo. Porto 
Velho: EDUFRO, 2014. 40 p. 
 
COIMBRA JUNIOR, C. E. A.; SANTOS, R. V.; ESCOBAR, A. L. Epidemiologia e saúde das 
populações indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz; 2003. 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1720 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 

 
DARDEL, Eric. O homem e a terra: natureza da realidade geográfica; Tradução Werther Holzer. São 
Paulo: Editora Perspectiva S.A., 2011, 159 p.  
 
GARNELO, L.; LANGDON, J. A antropologia e a reformulação das práticas sanitárias na atenção 
básica à saúde. In: MINAYO, M. C. S.; COIMBRA, C. (Org.). Críticas e atuantes: ciências sociais e 
humanas em saúde na América Latina. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. p. 136-156. 
 
GUSMAN, C. R.; VIANA, A. P. D. A. L.; MIRANDA, M. A. B.; PEDROSA, M. V.; VILLELA, W. V. 
Inclusão de parteiras tradicionais no Sistema Único de Saúde no Brasil: reflexão sobre desafios. Rev 
Panam Salud Publica, Washington, v. 37, n. 4-5, p. 365-370, May 2015. 
 
ISA, Instituto Socioambiental. Programa Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: https://pib.socio 
ambiental.org/. Acesso em 09/01/2017 
 
LEVY, M. S, F. Perspectivas do crescimento das populações indígenas e os direitos 
constitucionais. Revista brasileira de estudos de populações. São Paulo, v. 25, n. 2, p. 387-397, 
2008. 
 
LUCIANO, G. S. (Org.). O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no 
Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 224 p. 
 
MANCILHA-CARVALHO, J. J.; SILVA, N. A. S.; OLIVEIRA, J. M, ARGULLES, E.; SILVA, J. A. F. 
Pressão arterial e grupos sociais: estudo epidemiológico. Arq Bras Cardiol.1983;40(2):115-20. 
 
MANCILHA-CARVALHO, J. J.; SILVA, N. A. S.; CARVALHO, J. V.; LIMA, J. A. C. Pressão arterial em 
seis Aldeias Yanomami. Arq Bras Cardiol 1991;56(6):477-82. 
 
MENDONÇA, S. B. M. Saúde indígena: distâncias que aproximam. In: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília, DF, 2010. p. 185-188. 
 
OLIVER, W. J,; COHEN, E. L.; NEEL, J. V. Blood pressure, sodium intake, and sodium related 
hormones in the Yanomamo Indians, a "no-salt" culture. Circulation.1975;52(1):146-51. 
 
OLIVEIRA, G. F.; OLIVEIRA, T. R. R.; RODRIGUES, F. F.; CORRÊA, L. F.; IKEJIRI, A. T.; 
CASULARI, L. A. Prevalência de diabetes melito e tolerância à glicose diminuída nos indígenas da 
Aldeia Jaguapiru, Brasil. Rev Panam Salud Pública. 2011:29(5):315-21. 
 
PEREIRA, E. R.; BIRUEL, E. P.; OLIVEIRA, L. S. S.; RODRIGUES, D. A. A experiência de um serviço 
de saúde especializado no atendimento a pacientes indígenas. Saude soc., São Paulo, v. 23, n. 3, p. 
1077-1090, Sept. 2014. 
 
SANTOS, V. S.; COIMBRA JR, C. E. A. Cenários e tendências da saúde e da epidemiologia dos 
povos indígenas no Brasil. In: COIMBRA JR, C. E. A. et al. (Org.). Epidemiologia dos povos 
indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz: Abrasco, 2003. p. 13-47. 
 
SOUZA FILHO, Zilmar Augusto de et al. Hypertension prevalence among indigenous populations in 
Brazil: a systematic review with meta-analysis. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 49, n. 6, p. 
1012-1022, Dec. 2015. 
 
WHO. Word Health Organization Constitution. Geneva: Word Health Organization. 2002. 
 
 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1721 

 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 
 

TRATAMENTO DO RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE EM UBERLÂNDIA (MG) 
 

WASTE TREATMENT OF HEALTH SERVICE IN UBERLÂNDIA (MG) 
 

Flábio Gonçalves.  
flabiogon@yahoo.com.br 

Instituição: Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 
 

Ana Paula Vieira Marques.  
anapavim@gmail.com 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão.  
 

João Donizete Lima.  
donizeteufg@gmail.com 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 

 
 
Resumo 
Atualmente, existe uma maior preocupação com a contaminação do solo decorrente do descarte de 
resíduos hospitalares. Neste contexto, o aumento da população e do volume de resíduos produzidos, 
impõe aos governos o gerenciamento da saúde pública por meio de leis e decretos para que, tanto o 
meio ambiente quanto a saúde da população, sejam afetados o mínimo possível com descarte de 
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). O presente estudo tem como objetivo avaliar o descarte final 
de RSS em Uberlândia(MG), verificando a situação do acondicionamento, recolhimento e descarte 
deste tipo de resíduo. A metodologia utilizada foi a análise dos documentos arquivados na Vigilância 
Sanitária Municipal e observação do procedimento utilizado por algumas empresas quanto ao 
descarte dos resíduos sólidos hospitalares. A pesquisa foi concluída a contento, pois foi verificado 
que a maioria dos estabelecimentos de saúde está cumprindo com a legislação. 
 
Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde; Fiscalização; Preservação Ambiental. 
 
 
Abstract 
Currently, there is more concern about the contamination of soil due to the disposal of hospital waste. 
In this context, the increase in population and the volume of waste produced, imposes on 
governments the management of public health through laws and decrees to both the environment as 
population health, are affected as little as possible with Health Services Waste disposal (HSW). This 
study aims to evaluate the final disposal of HSW in Uberlandia (MG), checking the status of 
packaging, collection and disposal of this type of waste. The methodology used was the analysis of 
the documents filed with the Municipal Sanitary Surveillance and observation of the procedure used by 
some companies for disposal of hospital waste. The survey was completed satisfactorily; it was found 
that most health establishments are complying with the law. 
 
Keywords: Health Care Waste; Inspection; Environmental Preservation. 
 
 
Introdução 

 
Os desafios socioambientais no século XX foi um dos pilares das preocupações dos 

ambientalistas a nível mundial. Os séculos XVIII, XIX e XX foram primordiais para que o impulso 
econômico atingisse o seu auge de crescimento nas indústrias e comércios de grande parte dos 
países. Esse crescimento intenso causou diversas instabilidades no meio ambiente como, por 
exemplo, o aquecimento global devido às industrializações que tinham como objetivo os recordes de 
produção industrial e seu consequente crescimento no meio econômico. O Brasil passou por diversos 
acontecimentos de crescimento dos quais pode-se destacar ao mais importante como a célere 
industrialização depois do pós-guerra, e a urbanização acelerada após esse momento. Depois 
desses fenômenos de aceleração no País foram criadas políticas públicas desenvolvimentistas de 
proteção ao meio ambiente e ao cidadão. 
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A modernidade trouxe consigo o fantástico desenvolvimento da medicina e ao mesmo tempo 
preocupação para os geógrafos que trabalham com a geografia da saúde. A população com as 
diversas patologias que lhes é peculiar necessita de auxílio médico para combater as enfermidades. 
Ao cuidar dos pacientes a comunidade médica produzem cerca de milhares de resíduos de serviços 
de saúde que é o objetivo principal desse trabalho, pois os recolhimentos dos resíduos de serviços de 
saúde devem ser armazenados, recolhidos e destinados em locais corretos, conforme determina a 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 206/2004.  

 Ao analisar a qualidade e as condições de vida humanas as cidades apresentam vultosos 
desafios aos geógrafos, aos gestores públicos e privados do espaço urbano. As preocupações 
socioespaciais e socioambientais passam a ser uma preocupação constante referente aos descarte, 
manejo e armazenamento dos resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde. Hodiernamente há 
uma diversidade de produtos com componentes e materiais de difícil degradação e de maior toxidade 
tanto ao ser humano quanto à natureza. Para minimizar os impactos ambientais que os resíduos 
causam ao meio ambiente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) definem regras para regular a comercialização, 
armazenamentos, recolhimento e destinação dos resíduos dos serviços de saúde, com o objetivo de 
preservar o meio ambiente, para garantir a sua sustentabilidade e a saúde das presentes e futuras 
gerações. 

Com vistas ao crescimento econômico aliado aos impactos ambientais na área da saúde e 
prestação de serviços de saúde o presente trabalho buscou analisar estabelecimentos de serviços de 
saúde na cidade de Uberlândia(MG) para verificar como está sendo cumprida as normatizações da 
Anvisa e do Conama referentes às destinações dos resíduos de serviços de saúde. O objetivo geral 
foi responder se os estabelecimentos do Município de Uberlândia(MG) estão promovendo a gestão 
adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), conforme determinado pela Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) número 306, de 07 de dezembro de 2004 que é o Regulamento Técnico 
para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) que determina aos 
estabelecimentos de saúde a aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS) onde a fiscalização é responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal.  

A justificativa do trabalho tem o intuito de fazer um panorama referente ao cumprimento da 
legislação em estabelecimentos de saúde escolhidos de forma aleatória e com visitas sem 
agendamentos para que fosse analisada a real situação dos estabelecimentos de saúde visitados 
sem que fossem mascaradas as informações. Os resultados dos trabalhos de campo serão 
demonstrados no decorrer do trabalho. Esse trabalho de campo foi realizado de forma bastante 
informal com visitas no locais escolhidos e sem a pretensão de apontar erros ou acertos dos agentes 
de saúde, pois trata-se apenas de um trabalho de constatação do cumprimento ou não da legislação, 
sem que houvesse cunho repressivo aos proprietários dos estabelecimentos que permitiram as 
abordagens.  A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, análise de documentos, conversas 
informais com proprietários de estabelecimentos de saúde, e principalmente observação silenciosa 
das caixas de descartes dos resíduos de serviços de saúde.  

Para providenciar as informações necessárias para construção desse trabalho o pesquisador 
primeiramente formou as bases teóricas a respeito do assunto e depois analisou os documentos da 
Vigilância Sanitária do Município de Uberlândia(MG). Na repartição pública foi possível verificar 
documentos que refletem a postura das empresas em relação a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) 306/2004. Depois foi realizado trabalho de campo para verificar as condições de alguns 
estabelecimentos de serviços de saúde. No trabalho de campo foi acompanhado a forma de coleta e 
armazenamento dos resíduos de serviços de saúde. Ao final, foi verificado junto a empresa Sterlix 
Ambiental Tratamento de Resíduos como é realizado o recolhimento, armazenamento e descarte do 
material recolhido.  

A base da pesquisa foi desenvolvida à vista do método dialético que é aquele que “procede 
pela refutação das opiniões do senso comum, levando-as à contradição, para chegar então à 
verdade, fruto da razão” (SPOSITO, 2014.p.39), desta feita, verifica-se que o discurso de proteção 
ambiental de alguns estabelecimentos de saúde estão em via inversa às suas atitudes no que tange 
aos gerenciamento de seus Resíduos de Serviços de Saúde e do cumprimento do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, vez que há um discurso dialético de defesa e 
preservação do meio ambiente, no entanto, há estabelecimentos que não cumprem com  
determinação da legislação e essa atitude torna-se contraditória entre discurso de preservação e a 
pratica da preservação ambiental.  

Depois de todos os levantamentos relacionados com os resíduos de serviços de saúde foi 
apresentado um trabalho que demonstrou algumas contradições entre o discurso relacionado ao 
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desenvolvimento sustentável, pois esse não ocorreu em alguns estabelecimentos. Por outro lado, o 
discurso do construir e preservar foi alcançado pela maioria, mesmo que esse objetivo foi obtido 
diante de muitos protestos de indignação de mais um custo para a empresa. 

O trabalho foi realizado no município de Uberlândia(MG), com foco na área urbana, uma vez 
que é modelo de desenvolvimento no sudeste do Brasil. Está localizado no Triângulo Mineiro, no 
estado de Minas Gerais. Abrange uma vasta área territorial onde se localizam importantes bacias 
hidrográficas como: bacias hidrográficas do Rio Tijuco e Araguari, ambos afluentes do Rio Paranaíba. 
De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) o município possui 
aproximadamente 4.115.206 quilômetros quadrados de área, população estimada para 2015 de 
664.362 habitantes. 

 

Figura 01 - Figura da localização do Município de Uberlândia (MG) 

 

                          Fonte: IBGE 2016 

 

Desenvolvimento 

 
A pesquisa foi referente ao recolhimento e descarte de Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS) na cidade Uberlândia(MG) no Brasil. Para melhor análise será demonstrado o conceito da 
normatização que rege o recolhimento e gerenciamento dos resíduos. A Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) número 306, de 07 de dezembro de 2004 é o Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Consta da RDC 306/2004 que a aplicação 
estende-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e define os RRS da 
seguinte forma: 

 
Para efeito deste Regulamento Técnico, definem-se como geradores de RSS todos 
os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive 
os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos 
de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 
atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de 
medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos 
de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 
distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores 
de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à 
saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares. 
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A RDC 306/2004 define o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde como:  

 
conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases 
científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção 
de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de 
forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 
pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.  
 

O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos resíduos de 
serviços de saúde. Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS), baseado nas características dos resíduos gerados e na classificação no 
Apêndice da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 306, de 07 de dezembro de 2004, que 
normatiza as diretrizes de manejo dos resíduos de serviços de saúde. 

Os resíduos podem representar risco à saúde humana e ao meio ambiente se não for 
atendidas os procedimentos técnicos adequados no manejo dos diferentes tipos de resíduos gerados 
como, por exemplo, seringas, materiais biológicos contaminados com sangue, além de uma grande 
variedade de substâncias tóxicas, inflamáveis e até radioativas. 

O Brasil não se omitiu em relação às normatizações que abrange os RSS e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), criou norma nacional para fiscalizar o acondicionamento e 
tratamento do lixo hospitalar que é a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 306, de 07 de 
dezembro de 2004. 

 As regras atingem os estabelecimentos de saúde como, por exemplo: clínicas, laboratórios, 
hospitais, necrotérios, casas de tatuagens e outros estabelecimentos de saúde. Com a medida a 
Anvisa tem como objetivo evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que atinjam 
profissionais que trabalham diretamente nos processos de coleta, armazenamento, transporte e 
destinação desses resíduos.  

O maior risco ambiental é aquele decorrente dos resíduos hospitalares que são 
representados pelos resíduos de serviços de saúde infectantes, pois possuem agentes biológicos 
como: sangue, secreções e excreções humanas, tecidos, peças anatômicas; além de resíduos de 
laboratórios de análises e de microbiologia, de áreas de isolamento, de unidades de internação, 
assim como materiais perfurocortantes, que estão classificados no grupo “A” da Resolução da 
Diretoria Colegiada 306/2004. Há ainda a preocupação com medicamentos descartados pela 
população que adquire o medicamento e não tem local certo para descarte dos restantes dos 
medicamentos não utilizados. 

A população de do município de Uberlândia(MG) no ano de 2015 questionou o assunto 
referente aos medicamentos que estão dentro das residências, pois não havia informações certas a 
respeito do descarte dos medicamentos vencidos. Para solucionar esse problema os agentes de 
saúde do Programa da Saúde da Família (PSF) fazem as orientações aos populares para que 
entregassem os medicamentos nas unidades básicas de saúde para depois ser encaminhados para o 
descarte adequado, pois os medicamentos são prejudicais ao meio ambiente e não devem ser 
descartados junto aos lixos residências comuns. 

 
 

Classificação dos resíduos de serviços de saúde 
 
No Brasil existem diversas normatizações na área ambiental. Para fortalecer a preservação 

do meio ambiente determinado pela Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária criou Resolução da Diretoria Colegiada número 306/2004 que definiu 
as classificações dos resíduos de serviços de saúde e qual o devido gerenciamento a ser adotado 
para cada grupo que foram classificados em A,B,C,D e E.   

Os estabelecimentos classificados no Grupo “A” estão aqueles que os resíduos podem 
possuir agentes biológicos que apresentam riscos de causar infecções. São baseados nas diferenças 
entre os tipos de RSS que produzem como, por exemplo: lâminas, peças anatômicas, tecidos, bolsas 
de transfusão de sangue contento resíduos de sangue.  

O segundo grupo classificado com “B” estão aqueles que tem presentes substâncias 
químicas que podem conferir riscos tanto a saúde pública quanto ao meio ambiente como, por 
exemplo: reagentes, medicamentos, resíduos com metais pesados. 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home
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No grupo “C” estão os materiais oriundos de atividades humanas que possuem 
radionuclídeos, conforme item 12 do grupo C descrito na RDC 306/2004 a exemplo dos produtos de 
radioterapias.  

No grupo “D” estão relacionados os resíduos que não apresentam risco químico, biológico e 
nem radioativo para o meio ambiente e nem à saúde dos seres vivos, trata-se de lixo comum 
produzidos nos estabelecimentos de saúde como: alimentos, materiais orgânicos. 

Por fim, o grupo “E” estão os materiais perfurocortantes ou escarificantes, Lâminas, 
espátulas, agulhas, bisturi, dentre outras descritas na RDC 306/2004, esses produtos por apresentar 
eminente chance de acidentes biológicos devem sempre ser descartados em separado com 
embalagens rígidas e resistentes à punctura, vez que os materiais apresentam partes cortantes 
afiadas capazes de romper embalagens sem resistências. As embalagens devem apresentar 
resistência à esterilização e serem identificadas com o símbolo internacional de risco biológico e com 
os dizeres de perfurocortantes para alertar os manipuladores. 

A pesquisa permitiu que fossem verificadas as várias possibilidades de contaminação que 
os produtos de todas as classes causam ao meio ambiente e à saúde humana e animal e pelos 
motivos expostos os proprietários, gerentes ou gestores de serviços da área da saúde devem ficar 
atentos às normatizações para diminuir o máximo possível a possibilidade de acidentes com os 
resíduos de serviços de saúde. 

 
 

Etapas de recolhimento 
 
As empresas e o poder público em suas unidades de saúde devem fazer o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) que é um conjunto de procedimentos 
de gestão que visam o correto gerenciamento dos resíduos produzidos no estabelecimento. Ele deve 
seguir rigorosamente o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 306/204 e o 
disposto no artigo 14 da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n. 358 de 
2005 que dispõe “é obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da sua geração de 
acordo com suas características”.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deve ser entregue à 
Vigilância Sanitária que é a responsável por expedir o Alvará Sanitário para empresa funcionar. O 
PGRSS para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é de suma importância para a 
observação dos funcionários na neutralização dos possíveis riscos à saúde dos seres humanos e 
também ao meio ambiente. O gerenciamento é feito com vistas ao tipo de RSS que é produzido no 
estabelecimento de saúde e consiste em um conjunto de ações que tem seu início no manejo interno, 
onde é realizada uma segregação adequada dentro das unidades de atendimento à saúde, visando a 
redução do volume de resíduos infectantes.  

A determinação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde dispõe que 
os resíduos de serviços de saúde devam ser segregados por meio da separação dos resíduos no 
momento e no local da sua geração. Essa separação deve ser feita em sacos resistentes e 
identificados de acordo com suas características física, químicas e biológicas. Deve ainda ser 
identificados nos recipientes de acondicionamento. Os resíduos de serviços de saúde devem ser 
armazenados temporariamente nos recipientes onde estão contidos e próximos ao local em que eles 
foram gerados, pois além de agilizar a coleta o risco de danificar a embalagem é menor. O 
Armazenamento deve ser em área externa e fechada para evitar que catadores de lixo peguem os 
resíduos pensando ser lixo comum. Na fase final o RSS é recolhido por empresa especializada e 
encaminhado para uma unidade de tratamento. 

O município de Uberlândia(MG), por meio da Vigilância Sanitária Municipal, é o responsável 
por fiscalizar os estabelecimentos saúde, conforme Lei Municipal n. 10.715/2011, que institui o 
Código Municipal de Saúde, onde esse regula a atividade local de trabalho e também segue os 
parâmetros de proteção do trabalhador que está instituído na Lei 8.800/90, Lei Orgânica da Saúde, 
no artigo 6º, § 3º:                                                  

 
Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades 
que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, 
à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação 
e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 
das condições de trabalho. 
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Tratamento dos resíduos de serviços de saúde 

 
O tratamento dos resíduos de serviços de saúde é de fundamental seriedade, porquanto 

consiste na esterilização dos resíduos, através de meios químicos ou físicos que são realizados em 
locais seguros e por empresa com licenciamento ambiental para a atividade. O tratamento pode ser 
realizado por meio de processo térmicos que é realizados com a autoclavagem, incineração, pirólise 
e em determinado casos por micro-ondas industriais, equipamento esse que não se confunde com 
micro-ondas domésticos, pois somente aqueles tem capacidade de esterilizar os produtos, sendo 
proibido aos estabelecimentos de saúde tentar desinfetar RSS seja em auto-clave ou micro-ondas 
que são exclusivos para material cirúrgico de uso do estabelecimento. O auto-clave e o micro-ondas 
dos estabelecimentos comerciais são produzidos especificamente para esterilização de materiais 
cirúrgicos do estabelecimento de saúde e não devem ser usados nos RSS.  

O outro meio de tratamento são os processos químicos que consiste na primeira fase de 
trituração dos resíduos e depois a imersão em produtos químicos. Já a irradiação é o tratamento que 
faz a excitação da camada externa dos elétrons das moléculas, devido a radiação ionizante, 
deixando-as carregadas, sendo assim haverá um rompimento do material genético - ácido 
ribonucléico (RNA) e o ácido desoxirribonucléico (DNA) - dos microrganismos, resultando na morte 
dos mesmos. Depois que os produtos passaram por um dos tratamentos a depender da sua 
composição ele deve ser encaminhado ao aterro sanitário que possua licenciamento ambiental. Se a 
cidade não possuir aterro sanitário o produto é enterrado em valas sépticas e depois revestidos por 
uma manta plástica impermeável para evitar contaminações ao meio ambiente. 
 
Metodologia 

 
A elaboração e produção do conhecimento parte da metodologia de pesquisa a qual 

permitiu que o trabalho fosse realizado. O trabalho foi a finalização da investigação que se iniciou 
pela metodologia de escolha do tema, planejamento, desenvolvimento metodológico, levantamento 
de dados e sua análise, conclusão dos resultados. Para chegar aos resultados pretendidos o método 
utilizado foi pesquisa em Resoluções da Anvisa, Normatizações do CONAMA, Constituição Federal 
de 1988, Lei Municipal de Uberlândia(MG).  

As pesquisas em documentos foram de fundamental importância para verificar as 
aspirações do pesquisador, pois responderam a várias indagações referente ao armazenamento, 
descarte e incineração dos RSS, principalmente dos documentos analisados na Vigilância Sanitária 
Municipal. As pesquisas previas a documentos desde o início dos trabalhos tiveram importância impar 
devido a sua grande confiabilidade, pois possivelmente já foi objeto de análise em outras situações. 
“No plano metodológico, a análise documental apresenta também algumas vantagens significativas” 
(CELLARD, 2008, p. 295) e contribui para a finalização dos trabalhos teóricos e de campo, sendo que 
esse foi de suma importância para conhecer o processo desenvolvido do descarte do resíduo até seu 
destino na empresa que recolhe o material. Cellard, (2008, p 295) destacou que não há interferências 
do pesquisador na documentação. Essa observação é pertinente aos documentos privados quanto 
aos documentos públicos pesquisados, pois esses tem fé pública e possuem credibilidade ao serem 
analisados e aqueles foram documentos que as empresas arquivaram como forma de comprovação 
ao poder público no momento de fiscalização. 

Pelo seu procedimento reflexivo a pesquisa trouxe as respostas aos problemas propostos 
na investigação. Essa procura pelo desconhecido fomenta a pesquisa conforme pode se verificar da 
exposição a seguir:  

 

Muito embora o ponto de partida da pesquisa científica seja a formulação de um 
problema de investigação, não é nele que tem início a reflexão do cientista social. 
Seguindo a tradição clássica, podemos afirmar que o princípio (a arkhé, dos gregos) 
que inaugura a reflexão científica é a admiração, o espanto (thaumázein) provocado 
pelo desconhecido/incompreendido. (BIANCHI, 2003, p.76).    

Pela reflexão do autor verifica-se que deve se pautar pela investigação do desconhecido 
para chegar a conclusão lógica que seja passível de compreender e entender o objeto pesquisado e 
ao leigo clareza do assunto estudado para que esse seja útil ao leitor. 

Todo o trabalho dependeu de verificação se as empresas e o poder público estão prestando 
os serviços de forma organizada e de acordo com a lógica da legislação, principalmente da RDC 
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306/2004, e foi verificado que as palavras de Gomes (1996) de que os trabalhos devem ser 
realizados de forma lógica e organizadas realmente estão sendo cumpridos nas empresas escolhidas 
no trabalho de campo, assim foi verificado que as empresas estão agindo de forma lógica no discurso 
de preservação ambiental e organizada na prática da observação da legislação o que permite o 
menor desequilibro social, ambiental e financeiro tanto para eles quanto para o poder público. 
Embora foi verificado nos estabelecimentos de saúde que foram visitados essa não é a realidade de 
todos os estabelecimento, pois conforme foi verificado dos documentos da Vigilância Sanitária há 
algumas falta de atenção em alguns estabelecimentos, conforme será demostrado nas discussão e 
resultados.  

O movimento dialético em ver as ações, contradições foram o tempo todo observado 
enquanto se realizava a pesquisa de campo e análise de documentos. Ao analisar os dizeres de 
Sposito, que destaca que para Lefebvre (1993, p191), que é utilizando-se da dialética que “os 
pensadores confrontam opiniões, os pontos de vista, os diferentes aspectos do problema, as 
oposições e contradições”[...] que o trabalho caminhou e teve excelentes resultados quando foi 
verificado que a dialética de ter um discurso e praticar outro não foi verificado na prática no município 
analisado, conforme será demonstrado em momento oportuno.      

O crescimento populacional aumentou os prestadores de serviços da área da saúde. O 
processo de globalização trouxe para o País a política pública de contratar médicos estrangeiros para 
abrir mais frentes de trabalho e mais postos de saúde para tratamento da população e esse 
crescimento populacional gerou o aumento dos resíduos de serviços de saúde. Para Porto-Gonçalves 
(2006) o processo de globalização traz a exploração da natureza com proveitos e rejeitos distribuídos 
desigualmente, e nos centros urbanos da região sudeste do Brasil, mais especificamente 
Uberlândia(MG) a produção de resíduos hospitalares é de grande volume. 

 
 

Discussão e resultados 
 
A revisão teórica associada a observações realizadas durante os campos ao observar as 

empresas privadas, hospitais públicos e verificar as documentações pertinentes ao assunto foi 
possível enriquecer a pesquisa de informações técnicas a respeito do que são os Resíduos de 
Serviço de Saúde (RSS), suas classes e destinação depois do recolhimento pela empresa 
especializada.  

O município de Uberlândia(MG), segundo dados do IBGE  (2010), demonstra que a sede 
possuía 313 estabelecimentos de saúde. Ao atualizar os dados foi verificado na documentação da 
Vigilância Sanitária Municipal que a quantidade de estabelecimentos de saúde é de 
aproximadamente 453 estabelecimentos sendo que o Hospitais Federal da cidade que atende 
pacientes de Uberlândia(MG) e diversas pacientes de outros municípios é o maior gerador de 
resíduos, pois é hospital referência e possui atendimento de Alta Complexidade o que demanda 
maior geração de RSS.   

Os resultados obtidos da pesquisa apresentaram respostas satisfatórias ao objeto do 
trabalho e foi possível constatar que nos estabelecimentos de saúde pesquisados possuíam o 
PGRSS e cumprem a RDC n. 306/2014 e Resolução Conama 2008/5005, pois em todos foi 
constatado que os resíduos potencialmente infectantes, químicos, radioativos, comuns e 
perfurocortantes são armazenados nos locais corretos. Por outro lado, foi possível perceber em 
alguns estabelecimentos que algodões usados e seringas ainda são descartados em locais incorretos 
dentro dos estabelecimentos de saúde, pois estavam armazenados em lixeiras inadequadas à luz da 
legislação.   

Os estabelecimentos de prestação de serviço de saúde em Uberlândia(MG) produzem em 
média 90.000kg (noventa mil) RSS mensalmente. Os resíduos dos grupos “A” e “E”, como, por 
exemplo, do grupo “A”: sangue, hemoderivados, exceções, secreções, líquidos orgânicos, e no grupo 
“E”: perfurocortantes, lâminas, dentre outros vão para o auto-clave com tratamento a 150ºC para 
esterilização. A alta temperatura não desintegra os materiais e age na esterilidade dos produtos 
tratados. Os outros resíduos dos grupos “B”, como os produtos químicos, radioativos, “C” a exemplo 
dos radionuclídeos, do grupo “D”, que são os resíduos que não apresentam risco químico, biológico e 
nem radioativo para a saúde dos seres vivos são encaminhados para aterros sanitários específicos e 
todos com licenciamento ambiental. Os resíduos para serem recolhidos pela empresa especializada 
tem o custo para o estabelecimento de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) para recolhimento de até 
1kg, conforme foi verificado do recibo no estabelecimento de saúde, e nos casos de geração de mais 
de 1kg de resíduos produzidos a empresa cobra outro valor adicional a cada quilograma gerado.  
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Depois de analisar documentos na Vigilância Sanitária do Município que é o órgão 
fiscalizador dos estabelecimentos de serviço de saúde foi possível verificar que nos anos de 2015 e 
2016 não houveram nenhum auto de infração aos estabelecimentos de saúde de Uberlândia(MG) por 
falta de PGRSS, no entanto, algumas empresas como: estúdio de tatuagens, consultório odontológico 
foram notificados para não jogar algodão utilizados no lixo comum e por manter os lixos 
acondicionados em locais indevidos, pois em caso de acidente biológico com perfurocortantes o 
acidentado terá que fazer a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) que é uma forma de prevenção da 
infecção pelo HIV usando os medicamentos que fazem parte do coquetel utilizado no tratamento da 
Aids (Zidovudina + Lamivudina), porém não é só o HIV que podem ser contraídos nos acidentes, mas 
também outras doenças sexualmente transmissíveis, Hepatite, chagas dentre outras. Embora haja 
tais notificações por erro no descarte dos produtos, a notificação não impede que o estabelecimento 
renove o alvará sanitário e alvará de funcionamento. 

Em relação aos RSS produzidos em residências, que são os restos de medicamentos não 
usados ou com data de validade vencida, esses são entregues nas unidades de saúde municipal e o 
Município de Uberlândia(MG) arca com as despesas de descarte desse material, que é recolhido pela 
empresa Sterlix e destinado a aterros com licenciamento ambiental. Os resíduos do grupo “A”, de 
acordo com a pesquisa são os que mais causam problema, pois além de representar um grande risco 
de contaminação, poluir o ar e o mais fácil de ser descartado no lixo comum conforme foi verificado 
em cinco estabelecimentos. Os principais resíduos verificados que são descartados de forma irregular 
são: sangue e hemoderivados, meios de cultura, filtro de gases, residuoas de laboratórios de análises 
químicas, objetos perfurocortantes. 

  
 

Considerações finais 
 
Conforme o exposto, foi constatado que todos os estabelecimentos de serviços de saúde da 

cidade são fiscalizados e todos possuem o PGRSS. Apesar de possuir o Plano de Gerenciamento 
alguns pouquíssimos estabelecimentos pequenos como: estúdio de tatuagem e consultório 
odontológico, ainda descartam algodões e gases usados no lixo comum. O Plano de Gerenciamento 
foi iniciado de forma rápida e os estabelecimentos se adequaram para evitar multas conforme 
determina o Código Municipal de Saúde.  

A cobrança da Vigilância Sanitária foi intensa e a meta foi cumprida sem graves problemas. 
Com a coleta do RSS o risco de contaminação no solo do aterro sanitário onde descarta os lixos 
comuns é praticamente eliminado. Nos documentos verificados na Vigilância Sanitária foi observado 
que no ano de 2014 duas empresas descartam RSS na lateral da rodovia, no entanto, não foi 
possível rastrear de onde saiu o material e a Vigilância Sanitária recolheu o RSS e o Município arcou 
com as despesas de descarte do material, pois poderia causar graves danos ambientais e também 
poderia causar acidentes se alguma pessoa ou animal entrasse em contato com os resíduos. 

Esse trabalho teve como objetivo verificar se os estabelecimentos de saúde promovem a 
gestão adequada dos RSS, bem como provocar a reflexão referente às questões socioambientais 
que o tema exige. Em relação ao primeiro objetivo que foi o foco principal a resposta foi dada a 
contento e a cidade pode ser considerada modelo no atendimento à legislação que determina que as 
empresas devam manter o PGRSS em dia e em funcionamento. Excetuados pouquíssimos casos 
isolados a cidade não tem problemas sérios com a obediência à RDC 306/2004. O Município por 
meio da Vigilância Sanitária faz a fiscalização conforme determina a legislação o que contribui para 
que os estabelecimentos sigam as normas sanitárias. 

Devido a fiscalização intensa o que ocorre na cidade são alguns dissabores políticos, no 
entanto, nunca foi entrave para que a fiscalização sanitária fosse realizada de forma rígida. Ademais, 
o Ministério Público Estadual está sempre fiscalizando as atividades da Vigilância Sanitária nesse 
sentido.  Enfim, devido ao fato de o trabalho não ter encontrado vestígios de omissão do Município e 
poucas desatenções estabelecimentos de saúde a propostas a fazer para que a legislação sanitária 
seja cumprida com mais atenção é a punição por meio de auto de infração aos pequenos 
estabelecimentos que “esquecem” de separar os algodões ou gases usadas em pequenos 
procedimentos, pois a partir do momento que for aplicada multa certamente o proprietário do 
estabelecimento irá lembrar da legislação e não provocar danos ambientais. No mesmo sentido, são 
autos de infrações às empresas que porventura colocam os perfurocortantes em depósitos errados e 
causam acidentes aos funcionários da empresas e até mesmo aos funcionários da empresa 
recolhedora de RSS que também fazem a separação dos resíduos para desinfecção. Já em relação 
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aos PGRSS esses não há sugestões a fazer, porquanto, os estabelecimentos de saúde estão 
cumprindo normalmente.  

Em suma, o trabalho teve o caráter de contribuição para que os estabelecimentos de saúde, 
através de seus funcionários, possam se atentar para o cumprimento integral da RDC 306/2004 e 
ainda foi útil para atualizar a real situação do cumprimento da normatização pelos estabelecimento 
que conforme foi visto está sendo de forma satisfatória com pequenas falta de observação de alguns 
estabelecimentos, porém a maioria está de acordo com a legislação. O trabalho foi desenvolvido de 
forma bastante didática para que seja utilizado de texto base para treinamento de técnicos em 
enfermagem para que esses ao chegar no mercado de trabalho possam ter uma visão ampla da 
responsabilidade de separação dos RSS, pois eles os principais manipuladores dos produtos de 
prestação de saúde, vez que são responsáveis por recolher os produtos ao final dos procedimentos 
no paciente.  
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Resumo 
Os cuidados paliativos são sinônimos de proteção e amparo a indivíduos doentes ou predispostos a 
adquirirem uma doença. Eles se desenvolveram ao longo dos anos, e no Brasil, teve grandes 
avanços a partir dos anos 1990 quando tem início a filosofia paliativista. Em 2011 a Associação 
Médica Brasileira incluiu várias especialidades médicas em medicina paliativa, dentre elas a 
Oncologia, este fato fez com que pacientes com câncer pudessem ser tratados através desta ação 
que os subsidia melhor qualidade de vida. Neste sentido este trabalho possui como objetivo abordar o 
histórico dos cuidados paliativos bem como analisar o desenvolvimento destes cuidados em 
pacientes oncológicos hospedados na Associação Presente de Apoio a pacientes com Câncer na 
cidade de Montes Claros-MG. Para tanto o caminho metodológico consistiu na pesquisa bibliográfica, 
registros fotográficos e em entrevistas realizadas com uma profissional e uma paciente em cuidados 
paliativos hospedada na Associação Presente. Observou-se que desde o início dos cuidados 
paliativos no Brasil houve grandes avanços, sendo um deles a consolidação dos direitos dos 
indivíduos que necessitam destes cuidados pela Legislação Brasileira. Observou-se também que em 
Montes Claros conta com instituições que desenvolvem assistência em cuidados paliativos aos 
pacientes oncológicos, entre elas a Associação Presente de Apoio a pacientes com Câncer, que tem 
desenvolvido importante trabalho aos pacientes carentes do Norte de Minas.  
 
Palavras-Chave: Cuidados Paliativos. Câncer. Associação Presente. 
 
 
Abstract 
The palliative care are synonyms of protection and support to individuals who are sick or predisposed 
to acquire a disease. They were developed over the years, and in Brazil, great advances were 
obtained since the beginning of 1990 when the palliative philosophy began. In 2011, the Brazilian 
Medical Association included several medical specialties in palliative medicine, among them 
Oncology. After that, cancer patients could be treated with the guarantee of a better quality of life. In 
this sense, this study aims to discuss the history of the palliative care as well as analyze the 
development of this care in cancer patients assisted in the Associação Presente, which supports 
cancer patients in Montes Claros – MG. The methodology approach consisted of the bibliographic 
research for the theoretical background of the discussion, photographic records, and interviews 
performed with a health professional and a patient under palliative care. It was observed that since the 
beginning of the palliative care in Brazil, great advances were achieved, such as the consolidation of 
the rights of the individuals who seek care that are now assured by the Brazilian legislation. It is also 
observed that in Montes Claros, three institutions develop assistance in palliative care to oncological 
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patients: Santa Casa de Montes Claros, Dilson Godinho Hospital, and Associação Presente, which 
has been performing an important work with the underprivileged patients in the north of Minas Gerais.  
 
Key words: Palliative care. Cancer. Associação Presente.  
  
 
Introdução 
 

Ações voltadas à melhoria da saúde e da qualidade de vida têm sido desenvolvidas com mais 
frequência nos últimos anos. Estas ações são estudadas por várias áreas de estudo, inclusive pela 
Geografia da Saúde que desenvolve pesquisas que abarcam saúde, geografia, qualidade de vida e 
outros.  

Estas ações se desenvolvem no intuito de informar, subsidiar políticas públicas em saúde, 
melhorar a qualidade de vida da sociedade em geral, seja aquela já acometida por alguma moléstia 
ou não. Dentre essas ações destacam-se a Promoção da Saúde, à Prevenção a Saúde e os 
Cuidados Paliativos. A Promoção da Saúde é definida através da Carta de Ottawa, como um “[...] 
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde 
[...]. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos 
devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio 
ambiente (BRASIL, 2002, p. 19)”. Neste sentido, a Promoção da Saúde consiste em uma estratégia 
para melhorar a qualidade de vida e a situação da saúde no meio físico, mental e social de 
determinada sociedade.  

A prevenção à saúde visa outro enfoque, esta trabalha para que a doença não acometa o 
indivíduo, “[...] para a prevenção, evitar a enfermidade é o objetivo final e, portanto, a ausência de 
doenças seria um objetivo suficiente” (BUSS, 2009, p. 37).  

Já os cuidados paliativos se constituem em outras ações, aqui o paciente já está acometido 
por uma doença e tem conhecimento sobre sua situação de saúde, neste caso “[...] os cuidados 
paliativos desenvolvem o cuidado ao paciente visando à qualidade de vida e à manutenção da 
dignidade humana no decorrer da doença, na terminalidade da vida, na morte e no período de luto” 
(MATSUMOTO, 2009, p. 15). Azevedo et al (2015) completa que os cuidados paliativos também são 
direcionados a pessoas que correm o risco de desenvolver uma doença, estes são aqueles 
predispostos devido a genética, os idosos, portadores de HIV, ou até mesmo aqueles sadios que se 
preocupam em no futuro desenvolver alguma moléstia.  

No ano de 2011 a Associação Médica Brasileira- AMB incluiu várias especialidades médicas 
em medicina paliativa, entre elas foi inserida a Oncologia, mostrando que os cuidados paliativos 
também podem ser direcionados a pacientes oncológicos. Neste sentido este trabalho possui como 
objetivo abordar o histórico dos cuidados paliativos bem como analisar o desenvolvimento destes 
cuidados em pacientes oncológicos hospedados na Associação Presente de Apoio a pacientes com  
Câncer na cidade de Montes Claros-MG. Para tanto o caminho metodológico para construção deste 
trabalho configura-se na pesquisa biliográfica para embasamento teórico da discussão, registros 
fotográficos e em entrevistas realizadas com uma profissional e uma paciente em cuidados paliativos 
hospedada na Associação Presente de Apoio a pacientes com Câncer. 
 
 
Análise Histórica Sobre Os Cuidados Paliativos 

 
A expressão paliativo provém do latim pallium significando um manto utilizado em viagens 

pelos peregrinos, ao qual objetivava a proteção destes em caso de condições climáticas intensas, 
relacionada a isso o cuidado paliativo vêm na intenção de proteger o indivíduo doente (MACIEL et al, 
2006).  

Atualmente (2017) os termos “cuidados paliativos” e “hospice” são utilizados com frequência 
pelas equipes multiprofissionais que atuam no desenvolvimento de trabalhos dedicados a prestar 
assistência a indivíduos enfermos, que estejam ou não em estágio terminal e que necessitam de 
melhoria na qualidade de vida. Embora estes termos sejam utilizados nos dias atuais pelos serviços 
de saúde para estas funções, o objetivo deles que era sobretudo o cuidado, já era desenvolvido a 
partir das antigas civilizações e no século IV, entretanto nesta época estes termos não carregavam o 
atual significado que evoluiu  e recebeu a terminologia correta só mais tarde.  

Neste sentido, Azevedo et al (2015) enfatiza que o cuidado direcionado as pessoas doentes 
remonta a pré história  quando as antigas civilizações tratavam o adoecimento das pessoas de forma 
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conjunta. O papel da união dos grupos era fundamental para a redução da morte que ameaçava a 
todos. A ideia de conjunto permaneceu durante a idade média quando os mosteiros passaram a 
receber pessoas doentes para serem cuidadas pelas viúvas e mulheres abastadas.   

O termo Hospice, referia-se a “hospedar um convidado”, este ato foi iniciado por uma médica 
Romana no século IV, esta foi responsável por fundar um abrigo para doentes, peregrinos e pobres 
que seguia os princípios cristãos (AZEVEDO ET AL, 2015).  

No Brasil, os cuidados paliativos foram desenvolvidos a partir de 1990, Azevedo et al (2015) 
divulga por meio da cartilha “Vamos falar de Cuidados Paliativos” a série histórica do Brasil (Quadro 
1).  

 
Quadro 1- Histórico dos Cuidados Paliativos no Brasil 

 
Início 

dos anos 1990 
São inaugurados os primeiros cursos e atendimentos com filosofia paliativista na 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. 

 
1996- Inaugurado o Centro de Suporte Terapêutico Oncológico, transformando-se em uma 

unidade de Cuidados Paliativos (HC-IV) no Rio de Janeiro.  
 

1997- Fundação da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP), que contou com 
suporte de experientes profissionais da América do Norte. Primeiro curso de 
Cuidados Paliativos na Universidade de São Paulo (USP). 

 
1998- A ABCP realiza seu primeiro congresso e o Fórum Nacional de Cuidados Paliativos, 

onde se divulga o censo de serviços de Dor e Cuidados Paliativos. 
 

1999- O INCA organiza seu primeiro evento de Dor e Cuidados Paliativos Oncológicos, com 
participação de expoentes internacionais. 

 
2000- O Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo inicia o serviço de Cuidados 

Paliativos em modalidade de atendimento domiciliar. Dois anos depois, inaugura uma 
enfermaria para garantir a continuidade do cuidado. 

 
2002- O Sistema Único de Saúde inclui a prática dos Cuidados Paliativos em serviços de 

Oncologia. Publicação da portaria 859 do Ministério da Saúde sobre disponibilidade 
de opioides. 

 
2004- A SBGG institui sua Comissão Permanente de Cuidados Paliativos. A partir desse 

ano, surgem várias iniciativas de criação de serviços ou de grupos de interesse em 
Cuidados Paliativos por todo o país. 

 
2005- Fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP). Os sócios 

fundadores são 30 médicos de diferentes especialidades clínico-cirúrgicas. 
 

2006- O Conselho Federal de Medicina institui a Câmara Técnica sobre Terminalidade da 
Vida e Cuidados Paliativos. O Ministério da Saúde cria a Câmara Técnica de 
Assistência em Cuidados Paliativos. O CFM publica a Resolução nº 1.805/2006, que 
reconhece a prática de Cuidados Paliativos. 

 
2009- O CFM inclui os Cuidados Paliativos como princípio fundamental no novo Código de 

Ética Médica. 
 

2011- A  Associação Médica Brasileira (AMB) reconhece a Medicina Paliativa como área de 
atuação de seis especialidades médicas: Pediatria, Medicina de Família e 
Comunidade, Clínica Médica, Anestesiologia, Oncologia e Geriatria. 

 
2012- Certificação dos primeiros médicos brasileiros em Medicina Paliativa como área de 

atuação – 45, dos quais oito são geriatras. O CFM lança a Resolução nº 1.995/2012 
sobre Diretivas Antecipadas de Vontade. 

 
2014- A Medicina Paliativa é reconhecida pela AMB como área de atuação de outras duas 

especialidades médicas: Medicina Intensiva e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 

Fonte: AZEVEDO ET AL, 2015 
Adaptação: LAUGHTON. B. A, 2016  
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O quadro demonstra que no ano 1990 teve inicio a filosofia paliativista no Brasil, gerando 
avanço em cuidados paliativos em quase todos os anos subsequentes através da inauguração de 
associações e instituições voltadas a este propósito. Os eventos abordando a temática surgiram no 
ano de 1998 quando a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos- ABCP realiza seu primeiro 
congresso, seguido deste, em 1999 o Instituto Nacional do Câncer- INCA realiza o evento Dor e 
Cuidados Paliativos Oncológicos que contou com a presença de profissionais internacionais. 

Vários avanços continuaram a surgir, a exemplo do inicio dos serviços de cuidados paliativos 
nos hospitais, inclusão dos cuidados paliativos em procedimentos de oncologia pelo SUS, criação de 
associações que trabalham com enfoque na temática, definição de áreas médicas, reconhecimento 
da prática destes cuidados na legislação, entre outros.  

No fluxo destes progressos percebeu-se uma preocupação cada vez mais acentuada em 
consolidar os direitos dos indivíduos que necessitam destes cuidados, sendo assim outro marco deu-
se no momento em que os cuidados paliativos passam a ser assegurados pela Lei n.º 52/2012 de 5 
de setembro de 2012, com os princípios retratados no capítulo II, base IV:  

 
a) Afirmação da vida e do valor intrínseco de cada pessoa, considerando a morte 
como processo natural que não deve ser prolongado através de obstinação 
terapêutica; 

                               b) Aumento da qualidade de vida do doente e sua família; 
c) Prestação individualizada, humanizada, tecnicamente rigorosa, de cuidados 
paliativos aos doentes que necessitem deste tipo de cuidados; 
d) Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na prestação de cuidados paliativos; 

                               e) Conhecimento diferenciado da dor e dos demais sintomas; 
                               f) Consideração pelas necessidades individuais dos pacientes; 
                               g) Respeito pelos valores, crenças e práticas pessoais, culturais e religiosas; 
                               h) Continuidade de cuidados ao longo da doença. 

 
Neste sentido a equipe multiprofissional que presta os cuidados paliativos seguem esses 

princípios no desígnio de ajudar o paciente e a família em momentos delicados da vida, estes são, 
sobretudo, movidos pela ética, compromisso, responsabilidade, afeto e dedicação. A partir dos 
cuidados paliativos é prestada assistência ao paciente desde o momento do diagnóstico de qualquer 
doença crônica fatal, por meio dele há o acompanhamento do adoentado durante todo o tempo até o 
momento de seu óbito, e a família do paciente também recebe assistência em todos estes períodos e 
depois no tempo de luto (MACIEL et al, 2006).  

Da mesma forma, o cuidador também deve receber auxílios, pois este é designado para 
acompanhar o paciente em todas as fases do processo, que vai do adoecimento ao óbito. Azevedo et  
al (2015) esclarece que o cuidador é geralmente um profissional contratado para realizar o serviço ou 
um membro familiar. É de fundamental importância que o cuidador receba assistência e atenção, 
devido a sobrecarga que lhe é confiada. O fluxograma 1 apresenta os  assistidos pelos cuidados 
paliativos. 
 

                           Fluxograma 1 – Assistidos pelos cuidados paliativos 

 
                              Fonte: AZEVEDO ET AL, 2015  
                              Org.: LAUGHTON, B. A, 2016 
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Os cuidados paliativos são direcionados também a pessoas que correm o risco de 
desenvolver uma doença, estes são aqueles predispostos devido a genética, os idosos, portadores 
de HIV, ou até mesmo aqueles sadios que se preocupam em no futuro desenvolver alguma moléstia 
(AZEVEDO et al, 2015). Neste contexto são do âmbito dos cuidados paliativos, “ALIVIAR, PREVENIR 
E PROMOVER” (Fluxograma 2). 

 
       Fluxograma 2 - Esfera dos cuidados paliativos 

 
         Fonte: AZEVEDO ET AL, 2015. 

 
Por meio das ações de aliviar, prevenir e promover os pacientes desfrutam de momentos que 

podem ser únicos no período que estão acometidos pela doença. O alívio de dores, de efeitos 
colaterais, a superação do cansaço, o desejo de vida, a prevenção de novos sintomas, de possíveis 
problemas, a promoção de oportunidades exclusivas que transmitem força, melhor qualidade de vida, 
compreendem a esfera dos cuidados paliativos que são ministrados para promover, sobretudo o 
carinho, o respeito e amor. 

 
 
Cuidados Paliativos em Câncer 

 
Como visto anteriormente, no ano de 2011 a Associação Médica Brasileira incluiu várias 

especialidades médicas em medicina paliativa, entre elas foi inserida a Oncologia, área da medicina 
que estuda tumores e câncer.  

O Ministério da Saúde- MS e o INCA (2006) colocam que o corpo humano apresenta células 
“normais” que seriam aquelas que passam pelo processo evolutivo de se dividir, amadurecer e 
morrer, renovando-se em ciclos, e as células “anormais”, ou seja, aquelas que não seguem este ciclo 
e sofrem mutação, desenvolvendo o câncer. Desta forma, “câncer é o nome dado a um conjunto de 
mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que 
invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo” (INCA, 
2016, s/p). 

O câncer pode se desenvolver em diferentes regiões do corpo humano, em ambos os sexos e 
ainda em diferentes faixas etárias. As células cancerosas caracterizam pela sua divisão rápida e 
desorganizada, quando estas se empilham resultam em uma massa, designada tumor (MS/INCA, 2006). 

A gravidade da moléstia é mensurada e denominada através das expressões: estádio inicial e 
estádio avançado, o primeiro refere-se ao indivíduo possuir um único e pequeno tumor maligno, 
enquanto o segundo caracteriza-se por um tumor maior que pode se espalhar para outras áreas do 
corpo (MS/INCA, 2006). Os hábitos diários da população podem desencadear o desenvolvimento de 
um câncer, mas também pode estar ligado à predisposição genética de cada indivíduo. De acordo 
com o MS e INCA (2006, p. 23),  

 
o risco do câncer numa determinada população depende diretamente das 
características biológicas e comportamentais dos indivíduos que a compõem , bem 
como das condições sociais, ambientais, políticas e econômicas que os rodeiam [...]. 
Mesmo se considerarmos que o conhecimento do mecanismo causal dos diversos 
tipos de câncer não é completo, na prática, do ponto de vista da saúde pública, a 
identificação de apenas um componente pode ser suficiente para grandes avanços 
na prevenção, a partir de escolha de medidas preventivas [...]. 
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Desta maneira o risco do câncer associa-se a diferentes esferas, como as características 
biológicas, comportamentais, sociais, ambientais, políticas e econômicas. A identificação das causas 
(ou de uma causa) do câncer pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias preventivas para toda 
a população que possui hábitos ligados àquela causalidade. As estratégias preventivas consistem em 
ações para que um indivíduo não desenvolva determinada doença, são efetivadas através da 
informação, da elaboração de políticas públicas voltada a esse viés, e dos cuidados ambientais.  

Como o câncer é uma doença que tem tomado maior dimensão no mundo atual, medidas 
preventivas podem contribuir para a redução dos alarmantes números noticiados pelas mídias. Os 
pacientes com câncer lidam com dificuldades desde o momento do diagnóstico, pois é um período de 
susto e insegurança onde vários pensamentos surgem e o medo diante da morte se torna diário.  A 
família se envolve, os filhos, amigos e o momento se torna de instabilidade emocional.  

Os questionamentos vêm a mente: Por que comigo? Isso é justo? O que eu fiz? E este 
momento como os ademais (tratamento, efeitos colaterais, instabilidade do quadro) merecem atenção 
especial. O INCA (2016, s/p) aborda como os cuidados paliativos são ministrados em cada fase de 
evolução do câncer, 

 
Nas fases iniciais do câncer, o tratamento geralmente é agressivo, com objetivo de 
cura ou remissão, e isso é compartilhado com o doente e sua família de maneira 
otimista. Quando a doença já se apresenta em estágio avançado ou evolui para esta 
condição mesmo durante o tratamento com intenção curativa, a abordagem paliativa 
deve entrar em cena no manejo dos sintomas de difícil controle e de alguns 
aspectos psicossociais associados à doença. Na fase terminal, em que o paciente 
tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se impõe para, através de seus 
procedimentos, garantir qualidade de vida. 
 

Neste sentido os cuidados paliativos em câncer vão atuar para proporcionar melhoria na 
qualidade de vida do paciente em qualquer estágio da doença. As ações conjuntas dos 
multiprofissionais que trabalham com cuidados paliativos e a família, seja em casa, em ambiente 
hospitalar ou em associações auxiliam transmitindo ao paciente esperança de dias melhores em seu 
tratamento.  
 
 
A Assistência Da Associação Presente Direcionada Aos Pacientes Oncológicos  

 
O município de Montes Claros localiza-se na Mesorregião Norte de Minas entre as 

coordenadas 16º 04’ 57’’ e 17º 08’ 41’’ de latitude Sul e longitude de 43º 41’ 56’’ e 44º 13’ 01’’ a Oeste 
do meridiano de Greenwich (Figura 5), conta com população de 361.915 habitantes distribuídos em 
uma área territorial de 3.568,941 (Km

2
). A densidade demográfica é de 101, 41 (hab/Km

2
) (IBGE, 

2010). 
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Mapa 1- Localização do município de Montes Claros- MG 

 
 

Situado na bacia do Alto Médio São Francisco, o município possui o clima tropical semi-úmido 
com estação seca longa que dura aproximadamente cinco meses do ano, a temperatura média é de 
25°C e as chuvas ocorrem com maior frequência entre os meses de outubro e março (MONTEIRO, 
2005). O cerrado é predominante na região embora o município esteja localizado na transição 
Cerrado/Caatinga. Esta vegetação possui características próprias ao apresentar árvores tortuosas, 
com altura que varia de três a seis metros, casca grossa e flores variadas (LEITE et al, 2011).  

A cidade de Montes Claros-MG possui o setor de serviços em destaque, onde neste 
encontra-se vários ramos em progressão, como o caso do educacional/universitário. A saúde também 
se sobressai, no momento que os hospitais recebem pacientes oriundos de outras cidades que 
procuram Montes Claros para procedimentos em saúde, sobre esse fato pontua Magalhães (2013, 
p.129),  

Montes Claros é responsável pela demanda de grande número de atendimentos em 
toda a Mesorregião Norte de Minas, quando chega a atender mais de 1.215.714 (um 
milhão, duzentos e quinze mil e setecentos e quatorze) procedimentos anuais de 
municípios como Bocaiúva, Januária, Itacambira, Claro dos Poções. Os demais 
utilizam menos os serviços de Montes Claros, porém todos dependem direta ou 
indiretamente deles [...]. 

 
Desta forma, além dos habitantes residentes em Montes Claros, ela recebe pacientes 

oriundos das demais cidades e da zona rural que compõem a Mesorregião Norte de Minas, assim há 
maior concentração de pessoas que procuram os serviços de saúde oferecidos, sendo os hospitais 
de Montes Claros procurados para atender diversos serviços e enfermidades incluindo os cuidados 
paliativos e o câncer. 

Atualmente (2017) a cidade de Montes Claros conta com sete hospitais: O Hospital 
Universitário Clemente de Faria, a Santa Casa de Montes Claros, Hospital Aroldo Tourinho, Hospital 
Dilson Godinho, Hospital Prontosocor, Hospital Alpheu de Quadros e Hospital das Clínicas Dr. Mario 
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Ribeiro da Silveira, sendo que a Santa Casa de Montes Claros e Hospital Dilson Godinho oferecem 
assistência em cuidados paliativos para pacientes oncológicos. 

Além dos hospitais supracitados, existe na cidade a Associação Presente de Apoio a 
pacientes com Câncer - Padre Tiãozinho (Figura 2) que presta relevante trabalho aos moradores do 
Norte de Minas e Sul da Bahia que buscam a cidade de Montes Claros para tratamento oncológico.  

 
Figura 1- Associação Presente de Apoio a pacientes com Câncer - Padre Tiãozinho 

 
Fonte: LAUGHTON, B. A, 2017. 
 

A Associação Presente realiza trabalhos voltados a hospedagem, alimentação e transporte 
dos pacientes e seus respectivos acompanhantes. É uma instituição que possui equipe 
multiprofissional, composta por médica oncologista, psicóloga, nutricionista, assistente social, 
enfermeira e fisioterapeuta, estes acompanhamentos objetivam subsidiar melhores condições de vida 
a cada um que se encontra hospedado. Além de pacientes em tratamento curativo, na instituição 
também possui pacientes em cuidados paliativos, uma iniciativa recente, que teve início em 
novembro de 2016. Segundo a profissional entrevistada, a Associação Presente passou oferecer os 
cuidados paliativos porque “havia pacientes hospedados que necessitava desse atendimento e não o 
possuía, sendo assim a Associação Presente abraçou esta causa para proporcionar melhor qualidade 
e conforto no final da vida (sic)”.  

Desde novembro de 2016 já passaram quinze pacientes em cuidados paliativos pela 
Associação Presente, estes residiam em municípios do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha 
(Mapa 2), destes, oito continuam em acompanhamento e sete vieram a falecer. A maioria dos 
pacientes residem em Montes Claros, sendo sete pacientes no total, outros dois em Espinosa e nos 
demais municípios um paciente. Entre esses pacientes possuem aqueles que ficam na Associação de 
segunda a sexta e aqueles que vão as quartas para consulta médica, para o recebimento de 
medicamentos para alívio da dor e outros.    
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Mapa 2- Município de residência dos pacientes em cuidados paliativos que já passaram ou estão em 
acompanhamento na Associação Presente 

 
Em entrevista realizada com uma paciente em cuidados paliativos que se encontra na 

Associação Presente foi possível observar o apreço que a mesma sente pelo trabalho realizado na 
instituição. Ao ser indagada quanto a representatividade da Associação em sua vida, ela responde 
que “[...] a associação presente foi um presente na minha vida, há cinco anos luto contra um câncer e 
o apoio fez toda diferença na minha vida, me sinto acolhida e amada por todos os profissionais. O 
trabalho é realizado com muita humanidade e competência me sinto bem aqui e segura (sic).  
 Desta maneira percebemos que no que se refere ao acolhimento dos pacientes oncológicos a 
Associação Presente de Apoio a pacientes com Câncer têm desenvolvido importante trabalho. A 
instituição além de todos os serviços prestados também desenvolve atividades para preencher o 
tempo dos pacientes e seus acompanhantes, como o artesanato, a quinta da história, o teatro, 
participação em eventos, palestras, missas e cultos.  
 
Considerações Finais 
 
 O histórico dos cuidados paliativos revela que o cuidado já era utilizado por antigas 
civilizações, e que só mais tarde o termo “cuidado paliativo” passou a ser utilizado pelas equipes de 
saúde. No Brasil os cuidados paliativos se iniciaram a partir dos anos 1990 e desde esse momento a 
filosofia paliativista se desenvolve através de eventos científicos, criação de associações, instituições, 
inserção dos cuidados paliativos nos hospitais, inclusão destes cuidados em oncologia pelo SUS e 
pela ascenção das áreas médicas que trabalham os cuidados paliativos. Dentre esses progressos 
também houve a consolidação dos direitos dos indivíduos que necessitam destes cuidados, que 
passam a ser assegurados pela Legislação Brasileira.  

Os cuidados paliativos em câncer são inseridos em 2011, no momento que a Associação 
Médica Brasileira inclui a Oncologia em medicina paliativa. A partir deste momento tratamentos 
paliativos se desenvolvem com intuitos de sanar a dor. A Associação Presente de Pacientes com 
Câncer- Padre Tiãozinho, uma associação que surge em 2004 para apoiar os pacientes com câncer 
advindos principalmente do Norte de Minas, passa a oferecer os cuidados paliativos em novembro de 
2016 e desde então realiza importante trabalho oferecendo toda assistência necessária para 
subsidiar melhor qualidade de vida aos assistidos.  
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Resumo 
Epidemias de dengue se sucedem a cada ano no Brasil e por mais que se gastem muitos milhões de 
reais não se consegue frear a escalada de adoecimento e morte. A partir de 2015, a situação se 
complica porque o Aedes aegypti também foi incriminado pela transmissão de chikungunya e zika, 
com risco de microcefalia em bebês nascidos de mães infectadas pelo zika virus. Este estudo 
relaciona a ocorrência das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti aos territórios de vulnerabilidade 
social. O objetivo deste trabalho é demonstrar que a transmissão da dengue ocorre, 
preferencialmente em territórios de vulnerabilidade social e que estratégias intersetoriais e de 
mobilização social são capazes de evitar a epidemia. Esta hipótese foi testada em Uberlândia, 
mapeando-se os territórios de vulnerabilidade social, que resultam de uma associação iníqua de 
população vulnerável habitando lugares vulneráveis. Este mapa foi relacionado, preliminarmente com 
as áreas de maior incidência de dengue. Não realizamos análises estatísticas de correlação, mas em 
uma análise preliminar, pode-se verificar uma congruência entre os bairros de maior vulnerabilidade e 
a maior incidência da dengue, em Uberlândia, em 2014 e 2015. A conclusão é que o modo de vida 
urbano das populações, em áreas de periferia, com maior vulnerabilidade social, estão sob maior 
risco de serem afetadas pelas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Consequentemente, é 
preciso envolver as próprias populações, a partir de estratégias de prevenção e promoção da saúde, 
com mobilização social, para mudança de hábitos e modo de vida que não favoreça a procriação do 
mosquito. 
 
Palavras chave: vulnerabilidade social, Dengue, Aedes aegypti 

 
 

Abstract 
Epidemics of dengue follow each year in Brazil and even though millions are spent, one cannot stop 
the escalation of illness and death. From 2015, the situation is even worse by the fact that Aedes 
aegypti has also been incriminated by the transmission of chikungunya and zika, with a risk of 
microcephaly in infants born to mothers infected with zika virus. This study aims relates the 
occurrence of diseases transmitted by Aedes aegypti to areas of social vulnerability. The objective of 
this work is to demonstrate that the transmission of dengue occurs, preferably in territories of social 
vulnerability and that intersectorial strategies of social mobilization are able to avoid a epidemic status. 
This hypothesis was tested in Uberlândia, mapping the territories of social vulnerability, which result 
from an iniquitous association of vulnerable population inhabiting vulnerable places. This map was 
related, preliminarily with the areas of highest incidence of dengue. We did not perform statistical 
analyzes of correlation, but in a preliminary analysis, a congruence between the most vulnerable 
neighborhoods and the highest incidence of dengue in Uberlandia in 2014 and 2015 can be verified. 
The conclusion is that the urban Populations, in areas of periphery, with greater social vulnerability, 
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are at greater risk of being affected by the diseases transmitted by Aedes aegypti. Consequently, it is 
necessary to involve the populations themselves, from strategies of prevention and health promotion, 
with social mobilization, to change habits and way of life that does not favor the breeding of the 
mosquito. 
 
Key works: Social vulnerability, Dengue fever, Aedes aegypti 
  
 
Introdução 
 

Epidemias de dengue se sucedem a cada ano no Brasil, com milhões de pessoas adoecendo 
a cada verão e então colocamos a culpa nas chuvas e no clima tropical. Outras vezes, a culpa recai 
sobre a própria vítima, a população, como se ela fosse a responsável pelo fracasso das estratégias 
oficiais de controle do Aedes aegypti. 

O poder público nunca poderia ter assumido a responsabilidade de limpar as casas das 
pessoas para combater o mosquito. Isto é tarefa de cada morador. Mas, não bastaria, simplesmente, 
dizer que a culpa pelas epidemias de dengue é da população que não limpa suas casas. Neste ponto, 
continuaríamos sem resolver a questão.  

Em épocas de epidemia, o poder público fica pressionado e procura convocar a população 
pela mídia a fazer a sua parte, mas não há efetivamente uma intenção de envolvimento da sociedade 
no programa. A população responsabiliza o governo e o governo responsabiliza a população pelo 
fracasso do programa de controle do Aedes aegypti  (FERREIRA et al. 2009). 

Valle (2016) relata o debate ocorrido no Encontro Internacional para a Implementação de 
Novas Alternativas para o Controle do Aedes aegypti, sob a coordenação do Programa Nacional de 
Controle da Dengue (PNCD), ocorrido no Brasil, em fevereiro de 2016. Neste evento, patrocinado 
pelo Ministério da Saúde, não somente discutiram-se como recomendaram-se diversas estratégias, 
dentre as quais, pouca ênfase era dada à participação social da população e das instituições da 
sociedade civil para controlar a transmissão das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti. A autora, 
que deu um título sugestivo sua comunicação: "Sem bala mágica: cidadania e participação social no 
controle de Aedes aegypti", concluiu ainda que timidamente que experiências no Brasil e em outros 
países demonstram  que a relação entre os diversos setores governamentais e a sociedade civil está 
na base de um programa de controle de epidemias de dengue bem sucedido. 

Ferreira et al. (2009) realizaram um estudo dos  planos de saúde de municípios do Estado de 
São Paulo para identifica a sensibilidade à participação social nas ações de controle da dengue. os  
resultados evidenciam que a participação popular nas ações de controle de dengue não ocupa 
posição privilegiada na formalização da política de saúde municipal.  

Ainda que mencionadas nos planos de saúde, a participação da população nas ações de 
prevenção e promoção da saúde, se apresentam como pontuais, descontínuas e pouco consistentes, 
"com ênfase na divulgação de informações, nos momentos de alta transmissão da doença" 
(FERREIRA, 2009, p. 2688). 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que a transmissão da dengue ocorre, 
preferencialmente em territórios de vulnerabilidade social e que estratégias intersetoriais e de 
mobilização social são capazes de evitar a epidemia. 
  
 
Vulnerabilidade social e risco 

 
O conceito de vulnerabilidade é complexo e multi-causal e relaciona-se a diversos fatores 

econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais. Vulnerabilidade social não é um atributo 
inerente aos indivíduos ou a um grupo social, mas uma condição ou circunstância que se estabelece 
a partir da exposição a riscos de naturezas diversas, resultante dos impactos do atual modelo de 
desenvolvimento econômico. A vulnerabilidade social pode afetar os indivíduos, as populações e os 
lugares onde se vive (PIZARRO, 2001). 

Para Lima (2016b) os conceitos de risco e vulnerabilidade, muitas vezes, são tomados como 
sendo coisas semelhantes, portanto confundidos, mas não são sinônimos. 

 
O risco é uma possibilidade (probabilística) e a vulnerabilidade é um contexto no 
qual o indivíduo, população ou grupo social está inserido, que o fragiliza diante do 
risco, definindo sua capacidade (ou não) para enfrentar o risco (LIMA, 2016b, p. 95).  
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De certa maneira, esses conceitos estão imbricadamente ligados. Se o risco a saúde pode 

ser considerado como a probabilidade da ocorrência de um evento, a vulnerabilidade é a capacidade 
maior ou menor do indivíduo, população ou grupo social para enfrentar o risco. Como veremos 
adiante há indivíduos e populações vulneráveis e há lugares vulneráveis, que normalmente estão 
vinculados, configurando-se, em uma conjugação iníqua, os territórios de vulnerabilidade. 

Segundo Busso (2002), o conceito de vulnerabilidade social tem três vertentes teóricas que 
privilegiam aspectos que podem ser considerados em uma mesma abordagem. A primeira relaciona-
se a capacidade dos indivíduos de enfrentarem os riscos, ou seja a capacidade de oferecer resposta 
frente às mudanças. Na segunda, procura-se  identificar os sujeitos vulneráveis, para determinar o 
tipo e o grau de vulnerabilidade e definir políticas para reduzi-la. Na terceira, busca identificar a 
vulnerabilidade com os ativos dos indivíduos e das comunidades (capital social).  

Muito já foi dito sobre a confusão que se estabelece em torno dos conceitos de risco e 
vulnerabilidade e nunca é demais retornar a essa questão, principalmente porque ao fazer uso dos 
conceitos, a estratégia e a prática podem não corresponder aos objetivos definidos (JANCZURA, 
2012). 

Para início dessa discussão, vamos chamar AYRES et al, (2009) que explica o surgimento do 
conceito de vulnerabilidade na saúde a partir das críticas à aplicação do conceito de risco, associado 
aos termos grupo de risco e comportamento de risco para a prevenção da transmissão do HIV-AIDS. 
A mudança de foco, passando de grupos de rico para comportamento de risco, resolveu o problema 
do estigma e da discriminação, mas ainda cumpabilizava o indivíduo pelo seu infortúnio e não 
produzia avanços na redução da transmissão da doença. 

Nos períodos iniciais da expansão da epidemia, no final dos anos de 1980, se os avanços 
clínico do tratamento da doença mostravam-se inequívoco, que embora não permitisse pensar em 
cura, as ações preventivas falhavam e por isso, a epidemia se ampliava por todo o mundo e tomava 
contornos de pandemia. Ficava cada vez mais clara a compreensão de que a possibilidade de uma 
pessoa ser infectada pelo vírus e adoecer não era resultante de fatores apenas individuais, 
relacionados à vontade e a informação, mas também coletivos e contextuais (AIRES et al. 2009).  

A ideia era que a simples prescrição de comportamentos protetivos aos indivíduos não era 
suficiente para evitar a contaminação. O programas de prevenção deveriam avançar para estratégias 
coletivas, que considerassem o indivíduo em seu contexto de vida, e que lhe permitisse o apoio de 
grupos sociais e instituições, e que o conceito de vulnerabilidade deveria ser tomado como alternativa 
aos conceitos de grupo de risco e comportamento de risco, numa aproximação teórica que tenta 
escapar da abordagem individual e biomédica exclusiva. 

Ayres et al. (2009) concluem a partir do trabalho Mann et al. (1993) que o risco de infecção 
tem uma componente individual que se refere ao grau e a qualidade da informação que os indivíduos 
possuem sobre a sua saúde e sobre as doenças, que pode capacitá-lo a evitar o adoecimento. Ao 
mesmo tempo, esta vulnerabilidade individual estaria condicionada a uma componente social referida 
pela capacidade do indivíduo em para obter informações, metabolizá-las e incorporá-las às mudanças 
práticas necessárias, o que não dependeria só de si mesmo, mas do contexto social em que está 
inserido. Por fim, uma terceira componente, a programática, que consiste na existência ou não de 
programas de prevenção, estabelecidos a partir de políticas públicas que sejam capazes de fortalecer 
os indivíduos diante da transmissão das doenças.   

 Alguns autores referem-se a vulnerabilidade social como resultado de processos de exclusão 
de indivíduos e grupos sociais, como apresentado em Palma e Mattos (2001), que reconhecem que 
exclusão social tem como uma de suas componente principais a condição material que interfere 
diretamente na possibilidade de satisfação das necessidades básicas de moradia, alimentação, 
acesso aos serviços de saúde, mas os autores alertam dizendo que exclusão social não é sinônimo 
de pobreza e não pode ser definida apenas por aspectos econômicos. Assim, definem vulnerabilidade 
como 

 
todo e qualquer processo de exclusão, discriminação ou enfraquecimento de grupos 
sociais. De fato, a vulnerabilidade relaciona-se inversamente tanto com a 
capacidade de reação dos grupos, quando da ocorrência de um evento, quanto com 
as possibilidades de informação e comunicação entre os pares... Definir o termo 
exclusão social, contudo, por um aspecto estritamente econômico parece não ser 
adequado (PALMAS e MATOS, 2001, p. 575, 576). 

 
Sen (2000) discute pobreza e suas conexões com exclusão social e condição de privação, 

como uma condição de vulnerabilidade social e Bronzo (2010) que diz ser a exclusão social um 
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fenômeno multidimensional, que explicitamente envolve aspectos econômicos (carências), políticos 
(direitos) e socioculturais (participação de indivíduos em redes e relações entre atores, grupos e 
instituições sociais).  

Nogueira (2010) explica falácia econocêntrica e falácia econométrica, que se incorre quando 
quando a economia é tomada como referência principal e medida da sociedade, quando se considera 
que os processos de produção da saúde e da doença podem ser definidos apenas por uma condição 
econômica.  

 
 

Territórios de vulnerabilidade social 
 
Concordamos com Lima (2016) que é possível pensar o conceito de Vulnerabilidade Social a 

partir do estado de maior ou menor exposição dos indivíduos e das populações aos fatores de 
exclusão social, que em última instância revelam uma situação de desigualdade social, em contextos 
de negação dos direitos sociais, que identificam indivíduos, mas também territórios, como territórios 
de vulnerabilidade social. O autor acrescenta, ainda, que a vulnerabilidade não "atua sobre um 
indivíduo isoladamente, mas toda uma comunidade, em diferentes intensidades de cada fator, por 
possuir com uma reprodução territorial" (LIMA, 2016, p.12). 

Kaztman (2000) também diz que a vulnerabilidade pode ser reconhecida nos indivíduos e nos 
territórios, entendida  como a incapacidade de aproveitar as oportunidades, disponíveis em distintos 
âmbitos socioeconômicos, para melhorar sua situação de bem-estar ou impedir sua precarização. No 
caso específico de riscos à saúde, encontramos Sánchez e Bertolucci (2007) dizendo que é preciso 
avançar para além das análises multifatoriais que ocultam a complexidade das verdadeiras causas 
das doenças. Para isso, propõem que a base teórica para se pensar vulnerabilidade seja a teoria da 
determinação social, porque só assim será possível apreender a síntese capaz de relacionar os 
aspectos individuais, sociais e programáticos tal qual Ayres et al. (2009) ensinam, sendo capaz de 
captar o sentido do contexto da vida dos sujeitos e da população, levando em conta não só o 
indivíduo, mas o "local por ele ocupado" (SÁNCHEZ e BERTOLUCCI, 2007, p. 323). 

Lima (2016) identifica dois componentes da vulnerabilidade social que incide sobre o 
território, a vulnerabilidade da população e a vulnerabilidade do lugar. A Vulnerabilidade da 
População, como já mencionado, compreende dimensões relacionadas aos aspectos populacionais, 
ou seja, dizem respeito as questões individuais e coletivas, como renda familiar, ciclos de vida, 
educação, situação civil. A vulnerabilidade do lugar compreende a dimensões relacionadas aos 
aspectos ambientais, locais e estruturais, como saneamento básico, qualidade ambiental, estrutura 
viária, existência de equipamentos sociais, ou seja, aspectos que não são identificados diretamente 
aos indivíduos, mas ao lugar.  

É possível fazer uma comparação entre o modelo conceitual de Ayres et. al. (2009) e Lima 
(2016). Vulnerabilidade Individual e Vulnerabilidade Social de Ayres equivalem a Vulnerabilidade da 
População de Lima (2016). A Vulnerabilidade Programática de Ayres et. al. (2009) refere-se às 
políticas públicas, que de alguma forma terá repercussões sobre o lugar, mas o lugar onde se vive 
não é o foco, como o é em Lima (2016), com claras preocupações ambientais e sanitárias da moradia 
e da vizinhança, que não ficam explicitas na Vulnerabilidade Programática (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1745 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
Figura 1:  Dimensões da Vulnerabilidade de AYRES e LIMA 

 

 
Fonte: Lima, 2016 

 
As ações de prevenção de doenças crônicas, fortemente influenciadas pelo estilos de vida 

como diabetes militus, hipertensão arterial, alguns tipos de cânceres, doenças respiratórias crônicas 
tem sido desenvolvidas com base na transmissão de informação e na prescrição, como se só isso 
fosse suficiente. A verdade é que o indivíduo e as populações não são plenamente capazes de 
produzir mudanças em seus estilos de vida, porque há um modo de vida que se estabelece por 
razões, as quais os indivíduos não possuem controle, não depende de sua vontade (Figura 2).  

Lima (2016) diz que situação de saúde de uma população é determinada pelo modo de vida 
que representa, em primeiro lugar as condições de vida, com aspectos socioeconômicos e condições 
materiais. Outro aspecto da determinação da saúde é o "estilo de vida, que representa aspectos 
comportamentais relacionados aos hábitos e às normas sociais" (LIMA 2016, p. 86). 

Reppold et al. (2002) afirmam que o comportamento dos sujeitos diante de um evento a que 
tem que dar resposta depende de sua condição de vulnerabilidade, de modo que a resposta pode 
não ser adequada para o enfrentamento do risco.  Concordando com essa ideia, mas acrescentamos 
que o comportamento dos indivíduos não são resultado exclusivo de uma decisão pessoal isenta, 
mas está determinada pelo modo de vida que opera a vida cotidiana impondo comportamentos, 
mediante a formação de hábitos e a instituição de normas sociais. 

Nos territórios de vulnerabilidade social, a transmissão da dengue assume índices alarmante, 
e a população vulnerável é a que mais sofre com a doença e sobre ela é que a incidência dos óbitos 
por dengue é maior. Não precisamos de programas de educação, mas de mobilização social para 
que os sujeitos sejam envolvidos no controle de sua própria saúde e da saúde de sua família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

Dourados, Brasil, 27 de junho a 01 de julho de 2017 

   1746 

            VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde                   www.geosaude.org 

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
 Figura 2:  Modo de vida que influencia a situação de saúde 

 

 
Fonte: Lima, 2016 

  
 
A população já sabe como controlar o Aedes aegypti. Tem níveis satisfatórios de 

conhecimento sobre dengue, sobre as formas de transmissão as medidas de controle, mas isso não é 
suficiente. A informação, simplesmente não é garantia de uma conduta que mantenha o ambiente 
doméstico livre  de criadouros do Aedes aegypti. 

 
Esse descompasso entre o conhecimento e a prática ou a falta de correspondência 
entre o saber instituído e a mudança de comportamento pode ser atribuído ao fato 
de que o comportamento das pessoas não é fruto apenas da assimilação de seus 
conhecimentos, mas também de suas percepções, valores, representações, cren- 
ças e sentimentos, que não podem ser modificados unicamente por meio de acesso 
ao conhecimento. O entendimento dessas significações é fundamental para balizar a 
ação educativa que se pretende realizar. Decorre daí a necessidade de repensar a 
prática pedagógica e a estratégia de ação que informa, mas não forma, cidadãos 
ativos e conscientes e incluir na política de saúde local estratégias e mecanismos 
que garantam o desencadeamento de ações dirigidas aos profissionais e à 

população em uma linha transformadora e inclusiva   (FERREIRA et al. 2009, p. 
2691). 
 

O que queremos dizer é que as sucessivas epidemias de dengue que assolam o país e, em 
especial o Estado de Minas Gerais estão relacionadas não com aspectos climáticos prioritariamente, 
nem com a falta de conhecimento da população, mas com o modo de vida urbano que se 
estabeleceu, em que a situação de organização do domicílio favorece proliferação do mosquito e a 
transmissão da doença. Nestes casos, a vulnerabilidade social, que se estabelece pela 
vulnerabilidade da população, que é amplificada pela vulnerabilidade do lugar, pode representar, não 
só a explicação, mas o x da questão.  

 
 

Territórios de vulnerabilidade em Uberlândia 
 

Antunes (2016) criou o Índice Brasileiro de Vulnerabilidade Social - IBVS com dados do 
Censo do IBGE, capaz de ser utilizado em qualquer município ou em áreas metropolitanas e 
regionais, com informações que podem ser espacializadas. Para a construção do IBVS foi analisado 
um conjuntos de dados do Censo, a partir dos quais foram escolhidas as variáveis que teriam 
influência direta na vulnerabilidade social das populações e dos territórios. 

Este índice é baseado em duas dimensões, da população e do lugar. Isto quer dizer que há 
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uma vulnerabilidade da população que deve ser apreendida por atributos dos indivíduos e da 
população. Neste estudo, aplicado à cidade de Uberlândia, o autor escolheu para representar a 
vulnerabilidade da população, variáveis de renda, idade, educação e registro civil e ainda 
responsabilidade pelo domicílio.Para representar a vulnerabilidade do lugar, o autor escolheu 
variáveis de moradia e vizinhança, o seja o lugar onde se vive (Figura 3). 
 
Figura 3: Vulnerabilidade da população, vulnerabilidade do lugar e vulnerabilidade social 
 

 
Fonte: Antunes (2016) 

Para a aplicação do Índice de Vulnerabilidade Social, primeiramente, foi feita a coleta dos 
dados, selecionando os setores censitários para realizar o corte das tabelas do IBGE e extrair as 
variáveis utilizando-se o EXCEL do Pacote Office 2013.  

Os dados do IBGE estão identificados por geocódigos dos setores censitários que possuem 
quimze dígitos. Os primeiros sete dígitos identificam o município, no caso de Uberlândia 3170206. Os 
oito dígitos seguintes representam o distrito, os seis últimos dígitos, os setores censitários. 

Com as variáveis selecionadas (e os dados coletados), era preciso transformá-las em 
indicadores, em que os valores perdem o atributo de dado absoluto e passa a ser um dado relativo. 
Também é necessário padronizar os indicadores, construindo-se uma nova razão entre os valores e o 
maior valor, resultando valores de 0,0 a 1,0. Finalmente, os dados podem ser ponderados, por uma 
valoração de importância maior ou menor de cada variável, hierarquizando-as a partir de uma decisão 
do pesquisador, a partir de um aporte conceitual sobre vulnerabilidade social, conforme outros 
trabalhos semelhantes (NAHAS, 2000; NAHAS, 2002; BELO HORIZONTE, 2013; BRASIL, 2015). 

Após isso, toma-se cada um dos indicadores padronizados que são inseridos na tabela de 
cálculos de cada um dos índices. O resultado de cada índice é inserido na tabela para o cálculos dos 
índices de cada dimensão. Finalmente os valores são adicionados na tabela de cálculos do Índice de 
vulnerabilidade para cada um dos setores censitários selecionados. As fórmulas que permitiram a 
construção dos índices de vulnerabilidade da população e de vulnerabilidade do lugar foram somadas 
para a produção do índice de vulnerabilidade social, conforme apresentado no quadro 1. 
Quadro 1: Fórmulas de cálculo dos índices de vulnerabilidade da população (IVP), vulnerabilidade do 
lugar (IVL) e de vulnerabilidade social (IVS). 
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IVP = 0,433.I$+ 0,2.II + 0,2.IE + 0,167.IR 
IVP: Índice de Vulnerabilidade da População; 
I$: Índice de Renda; 
II: Índice de Idade; 
IE: Índice de Educação e Registro; 
IR: Índice de Responsabilidade pelo Domicílio. 

 
IVL = 0,6.IM + 0,4.IV 

IVL: Índice de Vulnerabilidade do Lugar; 
IM: Índice de Moradia; 
IV: Índice de Vizinhança. 

 
IVS = 0,667. IVP + 0,333.IVL 

IBVS: Índice Brasileiro de Vulnerabilidade Social; 
IVP: Índice de Vulnerabilidade da População; 
IVL: Índice de Vulnerabilidade do Lugar. 

Fonte: Adaptado de Lima (2016) 

 
Tabela 1: Indicadores de vulnerabilidade da população e vulnerabilidade do lugar 
 

Indicadores Dimensão Natureza Indicador TOTAL 

Renda per Capita ¼ Salário Mínimo; (0,667)  (0,433) (0,6) 17,33% 

Renda per Capita ½ Salário Mínimo; (0,667) (0,433) (0,4) 11,56% 

Pessoas de 60 anos ou mais; (0,667) (0,2) (0,5) 6,67% 

Pessoas Menores de 1 ano; (0,667) (0,2) (0,25) 3,33% 

Pessoas com 1-6 anos; (0,667) (0,2) (0,25) 3,33% 

Analfabetismo; (0,667) (0,2) (0,867) 11,56% 

Falta de Registro; (0,667) (0,2) (0,133) 1,77% 

Responsáveis Analfabetos; (0,667) (0,167) (0,5) 2,22% 

Responsáveis Menores; (0,667) (0,167) (0,3) 3,33% 

Responsáveis Idosos; (0,667) (0,167) (0,2) 5,56% 

Moradias Inadequadas; (0,333) (0,6) (0,25) 5% 

Domicílios sem Água da Rede Geral; (0,333) (0,6) (0,2) 4% 

Domicílios sem Energia; (0,333) (0,6) (0,2) 4% 

Domicílios sem Coleta de Lixo; (0,333) (0,6) (0,15) 3% 

Indicador de Domicílios sem Banheiro; (0,333) (0,6) (0,2) 4% 

Domicílios com Esgoto à Céu Aberto;  (0,333) (0,4) (0,333) 4,44% 

Domicílios sem Pavimentação; (0,333) (0,4) (0,2) 2,67% 

Domicílios com Lixo Acumulado no 

Logradouro; 

(0,333) (0,4) (0,134) 1,79% 

Domicílios sem Iluminação; (0,333) (0,4) (0,133) 1,77% 

Domicílios sem Calçada; (0,333) (0,4) (0,133) 1,77% 

Domicílios sem Arborização; (0,333) (0,4) (0,067) 0,89% 

 
Uberlândia é um município do Estado de Minas Gerais, localizado na região do Triângulo 

Mineiro, localizado entre as coordenadas geográficas de latitude 18º 30’ e 19º 30’ Sul e, 47º 50’ a 48º 
50’ de longitude Oeste do meridiano de Greenwich, ocupando uma área de 4.115,206  Km

2
. Em 2016, 

a população do município era estimada em 669.672. Em 2010, a população era de 604.013. A área 
urbana ocupa 135,3492 km

2
 e com uma população de 587.266 habitantes, distribuídos em 66 bairros  

integrados e outros bairros não consolidados. O município de Uberlândia possui um Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,789,  considerado elevado pela ONU  (IBGE, 2010; 
PMU, 2013, BRASIL, 2015). 
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Aplicando as fórmulas em cada um dos 634 setores censitários encontrou-se os resultados 

representados na tabela 2, como resposta ao Índice de Vulnerabilidade da População (IVP - IBVS).  
Após a aplicação do Índice de Vulnerabilidade do Lugar (IVL - IBVS) chegou-se aos resultados 
apresentados na Tabela 3. Por fim, após a aplicação dos índices de dimensão (IVP e IVL) aplicou-se 
o Índice Brasileiro de Vulnerabilidade Social (IBVS) para a cidade de Uberlândia e os seus resultados 
estão apresentados na Tabela 3 e no Mapa 1. 

 

Tabela 2: Uberlândia, índice de Vulnerabilidade da População, representatividade de Classes 
 

Condição de 
Vulnerabilidade 

Intervalo de Valor 
Número de Setores 

Censitários 
Porcentagem do 
Total de Setores 

Baixíssima 0,065488 – 0,147366 157 24,77% 

Baixa 0,147367 – 0,207018 237 37,38% 

Média 0,207019 – 0,281440 149 23,51% 

Alta 0,281441 – 0,417418 69 10,88% 

Altíssima 0,417419 – 0,720742 18 2,83% 

Não disponível - 4 0,63% 
Fonte: Lima (2016) 

 
Tabela 3: Uberlândia, índice de Vulnerabilidade da lugar, representatividade de Classes 
 

Condição de 
Vulnerabilidade 

Intervalo de Valor 
Número de Setores 

Censitários 
Porcentagem do 
Total de Setores 

Baixíssima 0,000000 – 0,015865 420 66,25% 

Baixa 0,015866 – 0,051186 153 24,13% 

Média 0,051187 – 0,115209 38 6% 

Alta 0,115210 – 0,229305 15 2,36% 

Altíssima 0,229306 – 0,475867 4 0,63% 

Não disponível - 4 0,63% 
Fonte: Lima (2016) 

 

Tabela 4: Uberlândia, índice de Vulnerabilidade social, representatividade de Classes 
 

Condição de 
Vulnerabilidade 

Intervalo de Valor 
Número de Setores 

Censitários 
Porcentagem do 
Total de Setores 

Baixíssima 0,048386 – 0,109240 189 29,81% 

Baixa 0,109241 – 0,156669 266 41,96% 

Média 0,156670 – 0,224442 125 19,72% 

Alta 0,224443 – 0,349833 40 6,3% 

Altíssima 0,349834 – 0,643317 10 1,58% 

Não disponível - 4 0,63% 
Fonte: Lima (2016) 
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Analisando os dados e o Mapa de Vulnerabilidade social de Uberlândia (Mapa 1), identifica-se 

que os setores censitários da região central apresentam os mais baixos índices de vulnerabilidade 
social, com aproximadamente 90% da população vivendo em situação de baixíssima ou baixa 
Vulnerabilidade, não havendo nenhum setor censitário classificado como Alta ou Altíssima 
Vulnerabilidade. Classificados como média vulnerabilidade estão 19,7% dos setores censitários, 
concentrados prioritariamente nas áreas oeste e norte. Apenas 6,3% dos setores censitários da cidade 
apresentaram alta vulnerabilidade, que se concentram prioritariamente nas regiões oeste e leste. Com 
altíssima vulnerabilidade social estão 1,6% dos setores censitários da cidade, prioritariamente na região 
leste, equivalendo uma população de cerca de 47.000 pessoas (LIMA, 2016). 

Em Uberlândia, percebe-se uma escalada no número de casos de dengue, sem precedentes 
na história. em 2012 foram apenas 451 casos, em 2013 6.086 casos, em 2015, a maior epidemia 
registrada (19.672 casos). Em 2016, ao contrário do que aconteceu com a maioria dos municípios 
mineiros, Uberlândia conseguiu manter a dengue sob controle (9046 casos) (Tabela 5). 

Observando-se os bairros que apresentaram maior número de notificações e maiores 
incidências de dengue percebe-se que são aqueles que representam territórios de vulnerabilidade 
social. Entre bairros com incidência média a alta de Dengue, três estão no setor Leste, e dois bairros 
nos setores Oeste, Norte, Sul e Central (Tabela 6).  

  
Tabela 5: Uberlândia, casos prováveis de dengue, 2012 a 2016 

 
Fonte: SINAN On Line, acesso em 27/12/2016 

 

Tabela  6: Uberlândia, bairros com maiores incidências de Dengue, 2014 a 2016 
 

Setor Bairro Not. 
2014 

Incid 
Not. 
2015 

Incid. 
Not. 
2016 

Incid. Vulnerabilidade 

Leste 

Santa Mônica 309 46,6 1043 157,4 667 100,6 Baixa/Baixíssima/Média 

Tibery 199 30,3 718 108,3 435 65,6 Média 

Morumbi 112 16,9 1150 173,5 636 61,7 Alta/Altíssima 

Oeste 
Luizote de Freitas 190 28,7 956 144,2 421 63,5 Alta/Média 

Guarani -- -- 409 61,7 232 35,1 Alta/Média 

Norte 
Jardim Brasília 150 22,6 510 76,9 648 97,8 Alta/Media 

Pres. Roosevelt 134 20,2 579 87,4 772 116,5 Baixa/Média 

Sul 
Lagoinha 111 16,8 -- -- 75 11,3 Alta 

São Jorge 327 49,3 854 128,9 349 52,7 Alta/Média 

Central 
Brasil -- -- 426 64,2 252 38,3 Baixa/Baixíssima 

Martins 96 14,5 632 95,4 409 61,7 Baixa 

Fonte: SINAN/VIGEP, 2017. 

 
 

Considerações Finais 
 

Ainda que já seja de conhecimento geral que temporalmente o clima tem influência na 
distribuição da dengue, espacialmente, nas cidades, o clima não explica a maior infestação do Aedes 
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aegypti e consequentemente a maior incidência das doenças por ele transmitidas, em algumas áreas 
e menor em outras áreas. 

Os resultados deste trabalho permitem afirmar que as doenças transmitidas pelo Aedes 
aegypti apresentam maiores incidências no territórios de maior vulnerabilidade social, nas periferias 
pobres das cidades, onde o domicilio é, geralmente, desorganizado, com muitos objetos e materiais a 
disposição para oviposição do mosquito.  

A conclusão é que o modo de vida urbano das populações, em áreas de periferia, com maior 
vulnerabilidade social, estão sob maior risco de serem afetadas pelas doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti. Consequentemente, é preciso envolver as próprias populações, a partir de estratégias 
de prevenção e promoção da saúde, com mobilização social, para mudança de hábitos e modo de 
vida que não favoreça a procriação do mosquito. 

Estratégias verticalizadas de comunicação social, sobretudo usando propagandas na 
televisão, que são caríssimas, não resolvem o problema, não mobilizam a população para ajudar a 
combater o mosquito.  

A população deve ser convocada a dividir com os agentes de saúde a responsabilidade de 
controlar o Aedes aegypti, a final o que importava fazer era limpar as casas e quintais para eliminar 
os criadouros do mosquito, mas não é possível que os Agentes de Controle de Endemias continuem 
a entra nas casas com saco preto de lixo de baixo do braço.  

Pedro Tauil já dizia que era preciso estabelecer estratégias de prevenção contra a dengue 
baseadas em mobilização social. "A mobilização comunitária para a adoção de práticas de redução 
dos vetores é de fundamental importância. Muitas vezes, a população tem a informação correta, 
porém suas práticas não são coerentes com o conhecimento do problema" (TAUIL, 2002, p. 870). 
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Resumo 

Esse trabalho é um recorte do projeto de extensão “Cuidado de crianças indígenas: a brinquedoteca 
mitã poka-ovoku komohiku kalivôno”, desenvolvido em março à dezembro de 2013 na aldeia Bororó 
em Dourados/Mato Grosso do Sul, realizado pelos acadêmicos do curso de enfermagem da 
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Os participantes foram à população indígena 
residente na aldeia Bororó, que participaram das reuniões programadas com antecedência e sem 
limite de faixa etária. A educação em saúde considera as dificuldades pertinentes de moradia e 
subsistências, acesso aos serviços de saúde e outros que a população indígena se encontra.  A 
situação social de precariedade tem relação direta com a qualidade de vida, na promoção da saúde e 
prevenção de doenças, especialmente as crianças e idosos que são vulneráveis. Objetivo geral 
desenvolver práticas educativas de saúde, higiene para promoção de saúde da população indígena 
da aldeia Bororó. As avaliações de cada encontro foram por observações empíricas, coleta de 
informações com a população indígena e avaliação dos acadêmicos frente ao interesse e 
participação efetiva do público-alvo nas atividades, ressaltando que a ênfase foi no autocuidado, 
aprendizado de novos conceitos e sua aplicação no fazer diário seja na escola ou residência. 
Concluímos que é de grande importância a visita de um enfermeiro nas comunidades indígenas, 
algumas são totalmente afastadas da cidade e isso dificulta a busca por um serviço de saúde, ao ir na 
comunidade as pessoas mais necessitadas terão acesso aos cuidados de saúde, informações sobre 
a prevenção de doença e proporcionar bem-estar. 
 
Palavras chave: Prevenção. Promoção. Transcultural. Enfermagem. 
 

Abstract 

This work is a cut-off of the extension project "Care of indigenous children: the toy library mitã poka-
ovoku komohiku kalivôno", developed in March to December 2013 in Bororó village in Dourados/Mato 
Grosso do Sul, conducted by nursing students of the State University of Mato Grosso do Sul. 
Participants went to the indigenous population residing in the Bororó village, who participated in the 
meetings scheduled in advance and with no age limit. Health education considers the pertinent 
difficulties of housing and subsistence, access to health services and others that the indigenous 
population finds. The social situation of precariousness is directly related to quality of life, health 
promotion and disease prevention, especially children and the elderly who are vulnerable. General 
objective to develop educational health practices, hygiene for health promotion of the indigenous 
population of Bororó village. The evaluations of each meeting were based on empirical observations, 
collection of information with the indigenous population and evaluation of the students in relation to the 
interest and effective participation of the target audience in the activities, emphasizing that the 
emphasis was on self-care, learning new concepts and Application in the daily work be it at school or 
residence. We conclude that it is of great importance to visit a nurse in the indigenous communities, 
some are totally removed from the city and this makes it difficult to find a health service, when going to 
the community the people most in need will have access to health care, information on Prevention of 
disease and to provide well-being. 
 
Key works: Prevention. Promotion. Transcultural. Nursing. 
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Introdução 

 
O enfermeiro compõe uma grande variedade de papéis necessários para alcançar os 

cuidados de forma holística de um paciente, pois estão na linha de frente dos cuidados de saúde. A 
enfermagem presta os cuidados especializados para que o paciente se recupera, seja de uma 
doença (LEWIS et al., 2013) e promover sempre a saúde ao outro, educar seja para prevenir, 
promover e proporcionar o conforto, e o bem-estar, alternados as terapias e ao teórico e científico, 
fazendo com que se tenha progressão e estabilidade da doença. O enfermeiro tem que ter empatia, 
ou seja, se colocar no lugar do outro, independentemente da cultura, etnia ou crenças do paciente, é 
preciso se conhecer como ser humano dotado de habilidades, capacidades e defeitos, para que se 
possa conseguir aprimorar o cuidado para tonar a vida do paciente mais confortável, e aprender com 
as dificuldades, por isso a enfermagem é a arte de cuidar, com respeito e dedicação. 

A enfermagem desempenha ações preventivas que não devem ser estáticas ou isoladas, mas 
devem formar um elo continuo na história natural de qualquer distúrbio (KAWAMOTO, 1995). Em 
relação a isso, é de grande importância reconhecer e valorizar os saberes implicados na vida dessas 
pessoas e suas implicações para as ações de enfermagem no que tange ao cuidar-educando da 
população, com vistas à produção de tecnologias educativas adequadas a cada realidade (TEIXEIRA 
et al, 2012). 
 As ações de prevenção se orientam, portanto, para o controle e enfraquecimento dos fatores 
de risco ou fatores causais de grupos de enfermidades ou de uma enfermidade específica; seu foco é 
a doença (BUSS, 2003). Ações preventivas específicas serão consideradas eficazes na medida em 
que se demonstre cientificamente sua capacidade de evitar o surgimento de doenças/agravos 
específicos (DUAILIBI; LARANJEIRA, 2007). Assim, trabalha-se com uma noção de saúde como 
“não-doença”, desprovida de especificidade e positividade. A ausência de doenças seria um objetivo 
suficiente para as ações de prevenção (BUSS, 2003).  
 A promoção “tem o significado de dar impulso a, fomentar, originar, gerar” (CZERESNIA, 
2003). Se tratando da promoção de saúde, não se deve conceber a saúde exclusivamente como a 
ausência de doença, mas sim como algo dotado de positividade, e que se relaciona a valores como 
“solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação, parceria, entre 
outros” (BUSS, 2003). As estratégias de promoção não visam exclusivamente evitar doenças 
específicas, mas sim contribuir para “a transformação das condições de vida e de trabalho que 
confortam a estrutura subjacente aos problemas de saúde”. As estratégias de promoção não visam 
exclusivamente evitar doenças específicas, mas sim contribuir para “a transformação das condições 
de vida e de trabalho que confortam a estrutura subjacente aos problemas de saúde” (CZERESNIA, 
2003, p. 45).  
 A ideia de promoção envolve a de fortalecimento da capacidade individual e coletiva para 
lidar com a multiplicidade de condicionantes da saúde. Diz respeito ao fortalecimento da saúde por 
meio da construção de capacidade de escolha, bem como à utilização o conhecimento com o 
discernimento de atentar para diferenças e singularidades dos acontecimentos (CZERESNIA, 2003). 
 O que diferencia promoção de prevenção é justamente a consciência de que a incerteza do 
conhecimento científico não é simples limitação técnica passível de sucessivas superações” 
(CZERESNIA, 2003, p. 49), ou seja, partindo-se dos conceitos relacionados a promoção da saúde 
haverá sempre algo de inatingível para o conhecimento científico, mesmo que se realizem pesquisas 
e mais pesquisas. De fato, nunca teremos a clareza, por exemplo, do que leva as pessoas a 
modificarem seus comportamentos, pois entende-se que, transformações de comportamento são 
orientadas simultaneamente por aquilo que se conhece acerca dos determinismos e pela clareza de 
que não se conhece, nem se chegará a conhecer todos eles (CZERESNIA, 2003). 
 A valorização do conhecimento popular e da participação social está na base da formulação 
conceitual da promoção da saúde” (BUSS, 2003). O saber nativo/popular não é representando como 
um amontoado de crendices equivocadas sobre o processo saúde-doença que necessitaria ser 
modificado pela ação sanitária. Esse conhecimento é entendido como um ponto de partida para a 
construção pactuada de possíveis estratégias de intervenção capazes de valorizar o ponto de vista 
indígena sobre o encaminhamento de seus problemas de saúde, que sejam culturalmente sensíveis e 
menos etnocêntrica (SOUZA, 2012). 

A adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços voltados 
para a proteção, promoção e recuperação da saúde para garantir aos índios o exercício de sua 
cidadania nesse campo. Para sua efetivação, deverá ser criada uma rede de serviços nas terras 
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indígenas, de forma a superar as deficiências de cobertura, acesso e aceitabilidade do Sistema Único 
de Saúde (SUS) para essa população. É indispensável a adoção de medidas que viabilizem o 
aperfeiçoamento do funcionamento e a adequação da capacidade do sistema, tornando factível e 
eficaz a aplicação dos princípios e diretrizes da descentralização, universalidade, equidade, 
participação comunitária e controle social. Para que esses princípios possam ser efetivados, é 
necessário que a atenção à saúde se dê de forma diferenciada, levando-se em consideração as 
especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais desses povos. Assim, dever-se-á 
desenvolver e fazer uso de tecnologias apropriadas por meio da adequação das formas ocidentais 
convencionais de organização de serviços (BRASIL, 2002). 

O SUS é um sistema público de prestação de serviços de saúde para a população brasileira, 
que compreende atividades dirigidas a pessoas e coletividades, desenvolvidas no âmbito federal, 
estadual e municipal. As ações do SUS são voltadas para a promoção da saúde, prevenção e 
tratamento de doenças, além de intervenções sobre o ambiente onde se vive e trabalha. Suas 
atribuições preveem ainda o controle da qualidade e desenvolvimento de pesquisa e produção de 
medicamentos, equipamentos e outros insumos necessários à realização das ações sanitárias no 
país (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008). 

A preocupação em estender a assistência à saúde a todos os lugares do Brasil e a todos os 
grupos populacionais, incluindo-se os que não tenham empregos formais, caracteriza o SUS como 
uma política de proteção social, comprometida com a redução das desigualdades sociais; ela se 
apoia em um sistema de seguridade social com regime jurídico 23 Saúde Indígena: uma introdução 
ao tema de cobertura universal, com prioridade para Atenção Primária à Saúde (APS) (SOARES, 
2008; FLEURY; OUVERNEY, 2008). 

As iniciativas de atenção à saúde indígena, frequentemente ignoram os sistemas de 
representações, valores e práticas relativas ao adoecer e buscar tratamento dos povos indígenas, 
bem como seus próprios especialistas. Estes sistemas tradicionais de saúde se apresentam numa 
grande diversidade de formas, sempre considerando as pessoas integradas ao contexto de suas 
relações sociais e com o ambiente natural, consistindo ainda em um recurso precioso para a 
preservação ou recuperação de sua saúde (BRASIL, 2002). 

O Brasil, apesar de ter um contingente populacional indígena relativamente pequeno em 
comparação ao total da população brasileira (cerca de 0,4% da população nacional), abriga mais da 
metade de todos os grupos indígenas da América Latina e do Caribe, com mais de 210 grupos 
indígenas diferentes, constituindo um mosaico social e cultural muito rico (ISA, 2006). Essas 
populações estabeleceram experiências de interação com a sociedade brasileira de diferentes formas 
e intensidade, o que gerou uma grande multiplicidade de determinantes para o processo saúde-
doença (GARNELO; PONTES, 2012). 

A população indígena brasileira é estimada em, aproximadamente, 370.000 pessoas, 
pertencentes a cerca de 210 povos, falantes de mais de 170 línguas identificadas. Cada um destes 
povos tem sua própria maneira de entender e se organizar diante do mundo, que se manifesta nas 
suas diferentes formas de organização social, política, econômica e de relação com o meio ambiente 
e ocupação de seu território. Os povos indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros, 
exceto no Piauí e Rio Grande do Norte, vivendo em 579 terras indígenas que se encontram em 
diferentes situações de regularização fundiária e que ocupam cerca de 12% do território nacional. 
Uma parcela vive em áreas urbanas, geralmente em periferias. Cerca de 60% dessa população vivem 
no Centro-Oeste e Norte do país, onde estão concentradas 98,7% das terras indígenas. Os outros 
40% da população indígena estão confinados em apenas 1,3% da extensão das terras indígenas, 
localizadas nas regiões mais populosas do Nordeste, Leste e Sul do país (BRASIL, 2002). 

No município de Dourados-MS a população indígena reside nas aldeias próximo da zona 
urbana, isso contribui para que a população indígena tenha serviços de saúde. A Constituição 
Federal garante os serviços de saúde, e é um dever do Estado, isso não significa que toda a 
população indígena tenha acesso à saúde de qualidade, pois os estudos demostram que 
frequentemente o índice de mortalidade infantil de crianças menores de um ano ainda é grande. 

Uma estratégia para a promoção da saúde para a população indígena é a consulta de 
enfermagem nas aldeias, a enfermagem auxilia tanto no processo da saúde, como na prevenção de 
doenças e no seu tratamento, através de ações educativas, como as oficinas educativas, vídeos, 
atividades, brincadeiras, jogos, teatros, para que se possa orientar de uma forma correta essa 
população que muitas vezes não são atendidas como deveria ser nas unidades de saúde das 
pessoas não-indígenas. Assim poderemos oferecer um atendimento de saúde com qualidade, 
respeitar as etnias de outros povos, orientar mães sobre dietas para crianças desnutridas, informar as 
práticas de higiene que devem ser feitas regulamente para evitar futuras exposições a doenças, a 
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atenção à saúde dos povos indígenas serve para orientar as medidas educativas em higiene, para 
prevenir doenças e problemas futuros. 

Alguns profissionais da área de saúde podem se reprimem em fazer uma visita nas aldeias ou 
em outros locais mais distantes das cidades, por considerar que são áreas de risco, onde a 
população que convivem nesses locais são vistas como carentes, escolaridade baixa, perigosas, e 
entres outros, mas na verdade essa população é a mais necessitada e precisa de apoio dos 
profissionais. 

As crianças e a população indígena precisam de um cuidado e atenção diferenciado, pois a 
possibilidade de ter uma saúde fragilizada é maior em relação à população não-indígena, essa 
população a maioria das vezes moram em locais afastados da cidade, onde os recursos mínimos 
para a sobrevivência são negligenciados, por exemplo, a falta de água, alimentação, atendimento 
médico, segurança, saneamento básico, moradia adequada, vestimenta adequada, essa realidade é 
diferente da realidade dos povos não-indígenas. 

Os sistemas tradicionais indígenas de saúde são baseados em uma abordagem holística de 
saúde, cujo princípio é a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o universo que os 
rodeia. As práticas de cura respondem a uma lógica interna de cada comunidade indígena e são o 
produto de sua relação particular com o mundo espiritual e os seres do ambiente em que vivem. 
Essas práticas e concepções são, geralmente, recursos de saúde de eficácias empírica e simbólica, 
de acordo com a definição mais recente de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
(BRASIL, 2002). 

A implantação de um serviço de saúde nas aldeias precisa de um olhar mais aprofundado 
sobre a saúde indígena, que pressupõe convivência, diálogo e construção de outra relação 
transcultural, torna mais acessíveis os recursos da medicina para os povos indígenas, por outro lado, 
amplia bastante a rede de interlocutores, de novos personagens e papéis sociais no âmbito das 
aldeias, e, consequentemente, impõe um ritmo mais acelerado de medicalização. O que tem ocorrido 
é que a tradição, rituais indígenas, e utilização de plantas medicinais estão cada vez mais escassos e 
perdido espaço (YAMAMOTO, 2004), os saberes da medicina ocidental pode complementar os 
saberes indígenas a fim de trazer o bem-estar ao enfermo, e vice-versa. 

Os saberes e cuidados com o próprio corpo e com as crianças também têm se perdido, o que 
torna a população indígena reféns do sistema de saúde ocidental. Não se trata de responsabilizar 
apenas o setor saúde, mas, de maneira geral, os índios têm mudado seu modo de vida de forma 
drástica nos últimos anos, seja pela limitação dos territórios, sedentarismo, diminuição dos recursos 
naturais; seja pela introdução de novos costumes, alimentação, remédios, mudanças na estrutura 
familiar, aumento do número de filhos, rompimento de tabus alimentares e ritos de passagem 
(YAMAMOTO, 2004). 

 O profissional de saúde, principalmente os enfermeiros, deve se aproximar dos indígenas, 
para que conhecer a realidade contextualizada dos viveres e fazeres diários indígenas, o seu modo 
de vida, o seu grupo familiar, assim poderá ser feito um trabalho com maior qualidade observando o 
que verdadeiramente se passa no cotidiano do paciente/clientes indígena e ajudá-lo com o que for 
necessário e estiver ao alcance. 
 As ações educativas que emergem no contexto da saúde da criança são concebidas como 
estratégia transversal, presentes na consulta de enfermagem a criança, podendo ser ampliadas a 
outras oportunidades educativas, como as oficinas educativas. Estas, podem despertar uma nova 
consciência para o cuidado com a criança, como se constatou em estudo sobre a saúde da criança 
desnutrida (FROTA, 2007). Para a população indígena recomendam-se intervenções de educação 
permanente em saúde para grupos culturalmente distintos com vistas a buscar mudanças na 
constituição de novas práticas cuidativas (FROTA, 2007). 

As ações preventivas específicas serão consideradas eficazes na medida em que se 
demonstre cientificamente sua capacidade de evitar o surgimento de doenças/agravos específicos. 
(Duailibi e Laranjeira, 2007). Assim, trabalha-se com uma noção de saúde como “não-doença”, 
desprovida de especificidade e positividade. A ausência de doenças seria um objetivo suficiente para 
as ações de prevenção (Buss, 2003). 
 A educação em saúde é feita pensando que aquilo que “o outro” sabe, isto é, sua cultura, é 
um entrave para o entendimento do que o profissional vai ensinar. Esta concepção profissional passa 
a valer por meio do argumento da não informação que muitas vezes ocorre na prática clínica, diante 
de uma doença complexa ou de uma situação de cuidado, na qual o profissional entende que “não 
adianta” explicar ou orientar o cliente/usuário porque ele não vai entender mesmo (BOEHS, 2007). 
 A doença deva ser vista como processo sociocultural, não como uma categoria ou um 
momento, tal qual é estudada. Neste contexto, o profissional de saúde, além da categoria doença, 
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deveria avaliar a existência de um itinerário terapêutico, percorrido pela população, que abrange os 
diferentes sistemas: familiar, profissional e popular. Este processo é permeado por etapas que 
ocorrem nos diferentes subsetores do sistema de cuidado à saúde: reconhecer os sintomas, 
diagnosticar e escolher o tratamento e avaliar. A avaliação deste processo irá também influenciar o 
modo de conduzir a vida depois da recuperação da doença (BOEHS, 2007). 
 Portanto, pode-se inferir que o processo de promoção e manutenção da saúde também se 
constitui em um processo que inclui decisões e negociações, rituais e rotinas dentro do ambiente 
familiar, bem como no trajeto para outras agências que se colocam como promotoras de saúde, como 
academias de ginástica, clínicas de cirurgia plástica e outros, e novamente o retorno para o sistema 
de saúde familiar ou informal (BOEHS, 2007). 

Atualmente estamos construindo um modelo de atenção à saúde que prioriza ações de 
melhoria na qualidade de vida. Percebemos a saúde como um bem-estar que não está associado 
somente à ausência de doenças. Esse entendimento de saúde valoriza o sujeito como protagonista 
de suas ações, como agente transformador, sendo observados e contextualizados seus problemas e 
necessidades, mas não como o único responsável por seu processo saúde-adoecimento ao longo da 
vida (MORIN, 2002).  
 Em relação à perspectiva do conceito de doença como experiência, pode-se dizer que a 
doença não é um conjunto de sintomas físicos universais observados em uma realidade empírica, 
mas é um processo subjetivo no qual a experiência corporal é mediada pela cultura (BOEHS, 2007). 
 Em relação à saúde e seus determinantes sociais, torna-se presente a necessidade de 
olharmos ao redor e avaliarmos o ambiente em que vivemos. Os determinantes sociais (pobreza, 
violência estrutural, diminuição da capacidade de suporte familiar) sobre a educação, a saúde, o bem-
estar e a inclusão dos indígenas são tão presentes que, para mudar essa realidade, é imprescindível 
abrirmos um processo intenso de participação dos profissionais de saúde na comunidade 
(MERESMAN et al., 2008). 

Para promover ações visando à saúde, à educação, à participação e à inclusão social, e para 
que estas alcancem todas as manifestações da diversidade humana, devem-se considerar, desde 
seu desenho até sua implementação, as condições, situações e necessidades que possam ter um 
impacto em seu desenvolvimento. Não se trata somente de postular a inclusão de todos como tema 
de direitos humanos e um princípio de equidade, mas de propor alternativas para que as capacidades 
e diversidades do humano sejam usadas, visando a uma sociedade para todos (NASCIMENTO; 
FERNANDES, 2008). 
 O cuidado, como bem social imensurável atrelado à vida cotidiana das pessoas, em qualquer 
sociedade, requer habilidades/atitudes específicas, inerentes ao contexto no qual está inserido o 
sujeito envolvido nessa ação. Nesse sentido, a saúde é pensada como a meta de todo cuidado 
(NORDENFELT, 2000). O cuidado sob a ótica da promoção da saúde pode ser visto como uma das 
possibilidades a ser focalizada pela enfermagem, desde que voltada para o conceito ampliado do 
processo saúde-doença. Assim, é na práxis da Enfermagem que o cuidado se efetiva. A Enfermagem 
pode contribuir ou comprometer-se com a promoção da saúde, seja individual ou coletiva, por meio 
do cuidado com uma lente apropriada para olhar e cuidar, considerando a diversidade cultural 
(CUNHA et al., 2009). 
 Um componente relevante no âmbito da promoção da saúde é a educação, que consiste em 
um processo de eleição, assimilação e transformação de valores recebidos e que passam de geração 
a geração e à criação de outros novos valores (GONZÁLEZ; DOMINGOS, 2005). O tema da 
educação em saúde se insere no contexto da promoção da saúde, quando se trabalha com a 
estratégia de ação do desenvolvimento das habilidades pessoais, entendida por Freire como a ação 
que pode e deve ser muito mais do que um processo de treinamento ou domesticação; um processo 
que nasce da observação e da reflexão e culmina na ação transformadora (FREIRE, 1979). 
 O papel da educação numa perspectiva libertadora é proporcionar o verdadeiro diálogo entre 
os profissionais de saúde e a população. O profissional que tem o compromisso ético, libertador, 
progressista na sua prática cotidiana deve desafiar a população a pensar criticamente a realidade 
social, política e histórica em que é uma presença (NORDENFELT, 2000). Na realidade, a promoção 
da saúde pode contribuir com esta diversidade cultural, ampliando o atendimento das capacidades 
humana, melhorando a qualidade de vida e propiciando maior emancipação das capacidades 
individuais e coletivas (CUNHA et al., 2009). 
 Os indivíduos e os grupos devem saber identificar e satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente. A saúde, desta forma, deve ser vista como um recurso para a vida 
que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção 
de saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, indo além das abordagens de estilos de 
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vida saudáveis em direção de um bem-estar global. Partindo-se desse pressuposto, a promoção da 
saúde implica em definição de ações educativas para o desenvolvimento das habilidades da 
população na busca por caminhos que apontem para um viver saudável (CUNHA, 2009). 

A história de contato entre a sociedade nacional brasileira e os povos indígenas é marcada 
pela subalternização dos últimos, o que levou a transformações de seus modos de vida e instituiu 
precárias condições sanitárias nas comunidades, discriminação social e elevados níveis de 
vulnerabilidade na situação de saúde da sua população, marcada pela doença e morte evitáveis 
(PONTES; STAUFFER; GARNELO, 2012). 

Os indicadores de saúde da população indígena brasileira são piores que os da população 
não indígena do país. Mas, se a situação da saúde indígena é pior do que a situação da saúde de 
não-indígenas em geral, isso se deve às transformações que as sociedades indígenas sofreram com 
o contato histórico com as sociedades nacionais. Muitas mortes ocorreram e ainda hoje acontecem, 
devido a conflitos gerados por disputas de terras. Mas houve também mudanças no modo de vida: as 
aldeias cresceram, o que facilitou a propagação de doenças com muita gente vivendo mais próxima; 
muitas terras indígenas são pequenas demais ou não podem produzir alimento suficiente para quem 
vive lá; foram introduzidos alimentos industrializados que fazem mal à saúde e há uma maior 
fragilidade dos indígenas às doenças introduzidas pelo processo de colonização. Todas essas 
mudanças são responsáveis pela difícil situação de saúde dos povos indígenas brasileiros 
(MACEDO, 2012). 

A melhoria do estado de saúde dos povos indígenas não ocorre pela simples transferência 
para eles de conhecimentos e tecnologias da biomedicina (é o campo de estudo das lesões e 
doenças a partir de um enfoque biológico), considerando-os como receptores passivos, despossuídos 
de saberes e práticas ligadas ao processo saúde-doença. O reconhecimento da diversidade social e 
cultural dos povos indígenas, a consideração e o respeito dos seus sistemas tradicionais de saúde 
são imprescindíveis para a execução de ações e projetos de saúde e para a elaboração de propostas 
de prevenção/promoção e educação para a saúde adequadas ao contexto local. O princípio que 
permeia todas as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas é o 
respeito às concepções, valores e práticas relativos ao processo saúde-doença próprios a cada 
sociedade indígena e a seus diversos especialistas. A articulação com esses saberes e práticas deve 
ser estimulada para a obtenção da melhoria do estado de saúde dos povos indígenas (BRASIL, 
2002). 

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver práticas educativas de saúde e higiene 
para promoção de saúde da população indígena da aldeia Bororó do município de Dourados/Mato 
Grosso do Sul. Apresenta os seguintes objetivos específicos: oferecer atividades e oficinas 
educativas para orientar a população indígena sobre as práticas de saúde e higiene para prevenir 
doenças; orientar as mães indígenas sobre preparo e manuseio de alimentos para garantir uma 
segurança alimentar livre de patógenos e aumentar a capacidade nutritiva dos alimentos para 
diminuir a desnutrição infantil e morte precoce das crianças; oferecer consultas de enfermagem para 
a população indígena e informações sobre os cuidados com a higiene, prevenção e tratamento de 
doenças. 

 
 
Procedimentos Metodológicos 

 
Esse trabalho é um recorte do projeto de extensão “Cuidado de crianças indígenas: a 

brinquedoteca mitã poka-ovoku komohiku kalivôno”, desenvolvido em março à dezembro de 2013 na 
aldeia Bororó em Dourados/Mato Grosso do Sul, realizado pelos acadêmicos do curso de 
enfermagem da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) sob orientação de uma 
professora da mesma instituição.  

Os participantes foram à população indígena residente na aldeia Bororó, que participaram das 
reuniões programadas com antecedência e sem limite de faixa etária. Realizou-se palestras, 
exposição de vídeos e rodas de conversa sobre a educação em saúde com temas variados e sempre 
relacionados com a prevenção de doenças, medidas de higiene, cuidados com a alimentação e 
importância do tratamento até a alta médica. O projeto foi constituído por dezesseis acadêmicos do 
primeiro, segundo e quarto ano do curso de enfermagem. Os encontros foram realizados duas vezes 
por mês, com semanas intercaladas, dessa forma na semana que não era realizado o encontro, era 
feita uma reunião com todos os envolvidos para planejar as ações a serem executadas na aldeia. 
Eventualmente quando chovia o encontro era cancelado, devido à dificuldade de transitação na 
estrada de acesso a aldeia, no total foram realizados quinze encontros 
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As atividades propostas no desenvolvimento das ações trabalham com os processos de 

integração entre acadêmicos, crianças, orientadores e outros profissionais de serviço de apoio. Ao 
realizar atividades de educação em saúde de forma prazerosa, de fácil entendimento e assimilação a 
sua inserção nos hábitos diários será sempre melhor adaptada na realidade de seu convívio familiar, 
social e cultural. 

Com as crianças trabalhou-se técnicas lúdicas para a realização do ensino e aprendizagem 
em saúde para um fácil entendimento e que se possa prender a atenção das crianças e dos 
adolescentes. Com os adultos trabalhou-se técnicas de fácil entendimento para inserção nos hábitos 
diários de higiene, desenvolvendo atividades como oficinas, exposição oral, entrega de panfletos e 
vídeos educativos. 

 

Resultados e Discussões 

 
As avaliações de cada encontro foram por observações empíricas e coleta de informações 

com a população indígena e avaliação dos acadêmicos frente ao interesse e participação efetiva do 
público-alvo nas atividades, ressaltando que a ênfase foi no autocuidado, aprendizado de novos 
conceitos e sua aplicação no fazer diário seja na escola ou residência.  
 Priorizou-se sempre a interculturalidade, cuidado transcultural e a satisfação dos participantes 
e acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul que tem no 
projeto pedagógico o cuidado com indígenas. 

Conseguimos a compreensão da população indígena sobre as práticas educativas de higiene, 
promoção da saúde e dicas de uma melhor alimentação atrás de incrementos para evitar a 
desnutrição e mortalidade infantil que é um problema muito comum nas aldeias. Em relação a 
alimentação o público-alvo foi focado a população feminina, porque a responsabilidade pelo preparo 
das refeições são as mulheres. 

Os profissionais da saúde são de grande importância principalmente os enfermeiros que 
fazem as aproximações nas comunidades dos povos indígenas para levar informações e realizar 
consultas de saúde, além de conhecer os saberes e os modos de cuidar das famílias indígenas a fim 
de orientá-los da melhor forma possível.  

 

Considerações Finais 

 
É comum os profissionais de saúde priorizar a assistência à saúde, finalizam o atendimento 

não fornecendo informações e orientação a respeito da educação em saúde. Esse processo se torna 
mais complicado quando se trata da diferença social e cultural entre o profissional e a população 
aquém se presta a assistência. Através dessa prática observa-se um distanciamento mais acentuado, 
cria-se uma barreira com diminuição dos vínculos da população indígena aos serviços de saúde, 
baixa adesão aos programas e tratamentos, além de causar decepção aos profissionais de saúde, 
por isso são necessárias as visitas domiciliares para acompanhar a evolução do tratamento, verificar 
se o paciente aderiu ao tratamento e se está conseguindo seguir as recomendações individualizadas, 
entretanto o profissional de enfermagem não deve impor suas crenças e sim incorporar com as 
crenças do paciente que tem um cultura diferente. 

Os profissionais de saúde são responsabilizados pelos cuidados em saúde da comunidade 
indígena e não-indígena, através das visitas aos indivíduos e famílias e pela promoção da saúde e 
prevenção de agravos e também são responsáveis, através do agir comunicativo, pela inserção da 
saúde no contexto social geral, pela luta por mudanças das condições de vida e pela articulação com 
outros setores e organizações não-governamentais. É de grande importância a visita de um 
enfermeiro nas comunidades indígenas, algumas são totalmente afastadas da cidade e isso dificulta a 
busca por um serviço de saúde, ao ir na comunidade as pessoas mais necessitadas terão acesso aos 
cuidados de saúde, informações sobre a prevenção de doença e proporcionar bem-estar. 

Os povos indígenas no Brasil enfrentam um contínuo processo de transformação ao longo do 
tempo, sendo decorrente da interação com a sociedade não-indígena. Essas transformações 
repercutem em diferentes esferas do universo indígena, dentre as quais podem se destacar as 
modificações nas estratégias de subsistência, nas formas de ocupação do território, na exploração 
dos recursos naturais, nas relações políticas travadas no âmbito interno e externo às aldeias e na 
inserção no mercado de trabalho regional, com marcantes impactos na maneira como essas 
sociedades se organizam (BASTA; ORELLANA; ARANTES, 2012).  
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Espera-se esforços continuados no sentido de se conhecer mais profundamente as condições 

de saúde destes povos, assim como seus determinantes, para que num futuro breve esse 
conhecimento seja revertido em políticas inclusivas e investimentos. Somente desta forma 
poderemos vislumbrar uma redução das lacunas sociais e em saúde observadas entre os indígenas e 
o restante dos cidadãos brasileiros não-indígenas (BASTA; ORELLANA; ARANTES, 2012). 
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